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ค าน า 
 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด/แผนงาน/โครงการพัฒนา 
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ  
แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  
ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี 
มีความสะดวกมากข้ึนอีก 

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดต่อไป 
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ส่วนที่  1 

บทน า 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 1 

บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผน พัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีและแผนการด าเนินงาน   

ส าหรับแผนการด าเนินงาน  นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ 
นั้น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ 
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
  ความส าคัญของแผนการด าเนินงาน 
   แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น 
   แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปี
งบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน
และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
    แผนการด าเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อ  
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และประเมินผลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 
   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน 

และโครงการกิจกรรม  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   



ข้ันตอนที่ 2  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดย 

พิจารณาโครงการจากแผนงาน/โครงการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานต่างๆจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่ก าหนดไว้ 

- คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล น าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา  

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร 
ท้องถ่ินเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ข้ันตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
- เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศเป็น 

แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให ้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

แผนภูมิแสดงการด าเนินงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. การปฏิบัติงานและการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
2. การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้ 
3. แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ในปีงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว้ 

   4. สามารถควบคุมการด าเนินงาน การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ รวบรวมโครงการ/แผนงานและกิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ จัดท าร่างแผนการด าเนินงานฯ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานฯ 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานฯ ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนการด าเนินงาน และปิดประกาศ แผนการด าเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ 

   2 



 
 
 

 

 

 

 

ส่วนที่  2 

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       

1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า  1 2.50 90,000.00 0.13 กองช่าง 
1.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร 21 100 14,036,000.00  83.37 กองช่าง 

รวม 22 36.07 14,126,000.00  15.60  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  3 42.86 110,000.00  12.65 กองสวัสดิการสังคม 
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว  - - - - กองวิชาการและแผนงาน 

รวม 3 42.86 110,000.00  12.65  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม      
3.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  63 100 103,508,500.00  72.18 ส านักการศึกษา  
3.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  6 60 3,830,000.00  100 ส านักการศึกษา  
3.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ  9 69.23 3,180,000.00  89.71 ส านักการศึกษา  

รวม 78 96.30 110,518,500.00  73.75  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      
4.1  แนวทางการพัฒนา  เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  26 96.29 3,179,000.00  98.88 กองสาธารณสุขฯ 
4.2  แนวทางการพัฒนา  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  9 90 585,000.00  81.81 กองสาธารณสุขฯ 
4.3  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

4 100 527,000.00 100 
ส านักการศึกษา , 
กองสวัสดิการสังคม 

4.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  15 88.23 1,360,000.00  92.20 ส านักปลัดเทศบาล 

4 
แบบ  ผด. 01 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4.5  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน  4 100 110,000.00  73.33 ส านักปลัดเทศบาล 
4.6  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม สงเคราะห์  7 100 30,869,800.00  100 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 65 95.58 36,630,800.00  100  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
5.2  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ  
                                ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

2 11.12 370,000.00  5.43 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2 11.12 370,000.00  5.43  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง       
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  7 70 6,805,000.00  58.91 กองสวัสดิการสังคม 
6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น  11 64.70 821,000.00 28.91 ส านักปลัดเทศบาล 
6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  11 44 422,000.00 28.23 ส านัก,กองคลัง/ช่าง 
6.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนารายได้ 3 100 330,000.00  84.61 กองคลัง 
6.5  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  3 15 1,784,000.00  2.48 ส านักการศึกษา/

สถานธนานุบาล  
6.6  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 2 33.33 30,000.00 17.64 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 37 45.68 10,192,000.00  11.52  
รวมทั้งสิ้น 207 65.51 171,947,300.00  46.19  
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา 1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

   1.2  พัฒนาระบบจราจร 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ใช้ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด   

- จัดประชุมเพื่อ ประชาสัมพันธ์  
ผังเมือง รวมใน เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง 
ผังเมืองให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
- เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้เก่ียวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานควบคุมฯ 
กองช่าง 

            

7 
แบบ  ผด. 02 



  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนเปรม
ประชาราษฎร์   

- จะท าการจัดซ้ือโคมไฟแบบหน้า
กว้างใช้ไฟโซเดี่ยม ขนาด 250 
วัตต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
แทนโคมเดิมที่ช ารุด  
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

2 
 
 

 

โครงการปรับเปลี่ยน 
โคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน       
รณชัยชาญยุทธช่วงสาม
แยกถนนจันทร์เกษมถึง  
สี่แยกสหกรณ์การเกษตร 

- จัดซ้ือโคมไฟแบบหน้ากว้างใช้ไฟ
โซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟ้าแทนโคมไฟ 40 
วัตต์ จ านวน 20 ชุด 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

3 
 
 
 
 

โครงการปรับเปลี่ยน  
โคมไฟฟ้าแสงสว่า งถนน
เสนาเริ่มคิดตลอดแนว  

- จัดซ้ือโคมแบบหน้ากว้างใช้ไฟ
โซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟ้าแทนโคมไฟ 40 
วัตต์ จ านวน 12 ชุด 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการปรับเปลี่ยน 
โคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน
รัฐกิจไคลคลาช่วงวงเวียน
โหวดถึงสี่แยกสหกรณ์
การเกษตรอ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

- จัดซ้ือโคมแบบหน้ากว้างใช้ไฟ
โซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 
บนเสา คอร. ของการไฟฟ้าแทน
โคมไฟ 40 วัตต์ จ านวน 12 ชุด 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

5 โครงการซ่อมเปลี่ยน
ปรับปรุงไฟแสงสว่างที่ 
รับการถ่ายโอน 

- จัดซ้ือโคมไฟ หลอดไฟโซเดี่ยม 
อินิกเตอร์ บารฺหลาด ขนาด 250 
วัตต์ สายไฟ NYY เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมเปลี่ยน  
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟสัญญาณจราจร 
สี่แยกร้อยเอ็ดพลาซ่า  

- จัดชื้อโคมไฟหลอด LED ขนาด
ดวงโคม 300 มม.เพื่อซ่อม
เปลี่ยนโคมไฟเดิมที่ช ารุดและเก่า  
จ านวน 24 ชุด  
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟสัญญาณจราจร 
สี่แยกลาดหน้าบ้านไผ่ 
 

- จัดชื้อโคมไฟหลอด LED ขนาด
ดวงโคม 300 มม.เพื่อซ่อม
เปลี่ยนโคมไฟเดิมที่ช ารุดและเก่า  
จ านวน 15 ชุด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
บริเวณห้าแยกโค้ง
ประปาถนนรณชัย
ตัดกับถนนศรีเทวา 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  5 ต้น  หัว
สัญญาณไฟ LEDแบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จ านวน 5 ชุดแบบสี่ดวงโคม 
จ านวน 5 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง) จ านวน 5 
ชุด ตู้ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได้ตั้งแต่ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมีจอ LED จ าลอง
จังหวะการเดินรถ จ านวน 1 ตู้ พร้อม
หลังคา 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

9 
 
 

 

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรสี่
แยกหลัง
โรงพยาบาล 
(หลังตึกมหาวิโร)  

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  4 ต้นหัว
สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จ านวน 4 ชุดแบบสี่ดวงโคม 
จ านวน 4 ชุดติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง) จ านวน 4 
ชุด ตู้ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได้ตั้งแต่ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมีจอ LED จ าลอง
จังหวะการเดินรถจ านวน 1 ตู้ พร้อม
หลังคา 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

10 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
หายโศรกตัดกับ
ถนนขัติยะวงษ์ 
(หน้าตลาดสระทอง) 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  2 ต้นเสาเตี้ย  
2 ต้น หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง
โคมขนาด 300 มม. จ านวน 4 ชุดแบบ
สี่ดวงโคมจ านวน 4 ชุดติดตั้งนาฬิกานับ
ถอยหลัง ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
จ านวน 4 ชุด ตู้ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได้ตั้งแต่ 2 จังหวะถึง 12 จังหวะมีจอ 
LEDจ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 1 
ตู้ พร้อมหลังคา 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

11 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนประชา
ธรรมรักษ์ตัดกับ
ถนนทองทวี  

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  2 ต้นเสาเตี้ย 2 
ต้น  หัวสัญญาณไฟ LEDแบบ 3 ดวง
โคมขนาด 300 มม. จ านวน 4 ชุดแบบ
สี่ดวงโคม จ านวน 4 ชุดติดตั้งนาฬิกานับ
ถอยหลัง ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
จ านวน 4 ชุด ตู้ควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งได้ตั้งแต่ 2 จังหวะถึง 12 จังหวะ มี
จอ LEDจ าลองจังหวะการเดินรถจ านวน 
1 ตู้ พร้อมหลังคา 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
รัชชูประการตัดกับ
ถนนรัฐกิจไคลคลา 
(สี่แยกอุตสาหกรรม) 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  2 ต้นเสาเตี้ย 
2 ต้น หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคม ขนาด 300 มม. จ านวน 4 
ชุด แบบสี่ดวงโคม จ านวน 4 ชุด 
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จ านวน 4 ชุด 
ตู้ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได้ตั้งแต่ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 1 ตู้ 
พร้อมหลังคา 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

13 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
สุริยเดชบ ารุง  
ซอย 1 ตัดกับถนน 
สุริยเดชบ ารุง  
(แยกร้านซินแซ) 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  2 ต้นเสาเตี้ย 
2 ต้น หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคมขนาด 300 มม. จ านวน 6 
ชุด แบบสี่ดวงโคม จ านวน 6 ชุดติดตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จ านวน 4 ชุด ตู้ควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งได้ตั้งแต่ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จ าลองจังหวะการ
เดินรถ จ านวน 1 ตู้ พร้อมหลังคา 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
12 



 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนคชพลายุกต์
ตัดกับถนนรอบเมือง
ด้านนอก (แยกสะพาน
เทศบาล1) 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง 4 ต้นเสาเตี้ย 4 ต้น 
รวม 4ต้น หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 
3 ดวงโคม ขนาด 300 มม. จ านวน  
8 ชุด แบบสี่ดวงโคมจ านวน 8 ชุด 
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง จ านวน  
8 ชุด ตู้ควบคุมอัตโนมัติ จ านวน 1 ตู้ 
พร้อมหลังคา 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

15 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนสุขบูรพา
ตัดกับถนนเจริญ
พานิช  (หน้าวัดกลาง)  

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  2 ต้น เสา
เตี้ย 2 ต้น  หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 
3 ดวงโคมขนาด 300 มม. จ านวน 
 4 ชุด แบบสี่ดวงโคม จ านวน 4 ชุด 
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จ านวน 4 ชุด 
ตู้ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได้ตั้งแต่ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถจ านวน 1 ตู้  
พร้อมหลังคา 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 

13 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนผดุงพานิช
ตัดกับถนนเจริญพานิช  
(แยกดาวรุ่งการพิมพ์) 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน 2 ต้น เสาเตี้ย  
2 ต้น หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคมขนาด 300 มม. จ านวน 4 
ชุด แบบสี่ดวงโคม จ านวน 4 ชุด 
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จ านวน 4 ชุด 
ตู้ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได้ตั้งแต่ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 1 ตู้ 
พร้อมหลังคา 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

17 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน              
หายโศรกตัดกับถนน
รอบเมือง  

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  2 ต้น  
เสาเตี้ย 2 ต้น หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวงโคมขนาด 300 มม. 
จ านวน 4 ชุด แบบสี่ดวงโคมจ านวน 4 
ชุด ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 3 
สี (เขียว เหลือง แดง) จ านวน 4 ชุด 
ตู้ควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได้ตั้งแต่ 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมีจอ LED 
จ าลองจังหวะการเดินรถ จ านวน 1 ตู้
พร้อมหลังคา 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

14 
แบบ  ผด. 02 



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนศรีเทวาตัด
กับถนนเทวา ภิบาล  
(แยกหน้าป้อมดาว)  

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง 
แดงแบบเสาสูง จ านวน  2 ต้น  เสา
เตี้ย 2 ต้น  หัวสัญญาณไฟ LEDแบบ 
3 ดวงโคม ขนาด 300 มม. จ านวน 4 
ชุดแบบสี่ดวงโคม จ านวน 4 ชุดติดตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จ านวน 4 ชุด ตู้ควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งได้ตั้งแต่ 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จ าลองจังหวะการ 
เดินรถ จ านวน 1 ตู้ พร้อมหลังคา 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

19 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟเตือน
กระพริบ LED 

- ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนกระพริบแบบ 
โชล่าเชลล์ Ø 300  มม. ชนิด LED   
เสา Ø 4” สูง 3 เมตร จ านวน 20 ชุด 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

20 โครงการเปลี่ยนสาย
เมนและจุดควบคุม
การ เปิด-ปิด ไฟฟ้า
สาธารณะ 

- จัดรื้อสายเมนไฟฟ้าอลูมิเนียมสีด า 
ขนาด 50 ตร.มม.เปลี่ยนแทนสายไฟ
เดิมทีมีขนาดเล็ก ช ารุดและใช้งานมา
นาน 
- ติดตั้งชุดควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาได้พร้อม
ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  จ านวน 
2 จุด 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 

15 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ติดตั้งชุดควบคุม 
การเปิด-ปิดไฟฟ้า
สาธารณะ  

- จัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งชุด
ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 40 ชุด 
ประกอบด้วย 
- Main CB 63 A 
- Digital Timer 
- Magmatic Contractor 63 A 
- วงจรควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟ้า  
กองช่าง 

            

 

16 
แบบ  ผด. 02 



 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
     2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอาชีพ 
แก่กลุ่มผู้สนใจ 

- จัดตลาดจ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ของเทศบาลและ
เครือข่ายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  
ทั้งในและนอกพื้นที่ 
จ านวน 3 ครั้ง/1 ปี 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนภายใน 
เขตเทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 
 
 

 

โครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สนับสนุนกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการส่งเสริม
การตลาดหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- จัดตลาดจ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ของเทศบาลและ
เครือข่ายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  
ทั้งในและนอกพื้นที่  จ านวน 3 
ครั้ง/1 ปี 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนภายใน 
เขตเทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ  ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

แนวทางการพัฒนา 3.1  พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 
     3.2  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

3.3  พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
แผนงานการศึกษา  (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

-  ให้การสนับสนุนหน่วยงาน 
ยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด 

300,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

ภายในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

งานศาสนาฯ 
ส านักการศึกษา 

 

            

2 โครงการเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่าง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด        
กับเทศบาลเมือง          
อูโคะอีซูโมะประเทศ
ญี่ปุ่นและสถาบัน
ขงจื้อมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและ 
เมืองฝางเฉิงก่าง 
 

-  เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี            
โดยการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนครู นักเรียน ปี
การศึกษาละ  1 คร้ัง 
 

400,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด
และ

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

ส านักการศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 

20 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

- นักเรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

1,114,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานพัสด ุ
ส านักการศึกษา 

            

4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาล 

- เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

245,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

5 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวระดับ
ประถมศึกษา 

- นักเรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

5,874,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

6 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวระดับอนุบาล 

- นักเรียนโรงเรียนสังกัดได้รับสื่อ
การเรียนครบทั้ง 762 คน 

1,388,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

7 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

272,000  
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

8 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้า 

51,000  
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กหนอง
หญ้าม้า 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

 

21 
แบบ  ผด. 02 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับประถมศึกษา 

- นักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

1,485,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

10 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนระดับอนุบาล 

- นักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

352,000  
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

11 ค่าจ้างพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 

- เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุจ้างท าป้าย
จัดท าเอกสารการอบรม  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเกียรติ
บัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องและ
จ าเป็นฯ(ลักษณะเป็นโครงการ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร) 

450,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

12 ส่งเสริมการจัดกระบวนการ 
เรียนการสอนการบริการ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสถาน 
ศึกษาพอเพียงสู”่การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

- เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ ค่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เก่ียวข้องและมีความ
จ าเป็นฯลฯ 
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือก
ก่อนการจัดสรร) 

100,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
22 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ค่าใช้จ่ายในการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดท า
แผน และงบประมาณ
ทางการศึกษา 

- เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องและมี
ความจ าเป็นฯลฯ(ลักษณะเป็น
โครงการคัดเลือกก่อนการ
จัดสรร) 

300,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

14 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา 

- เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุจ้างพิมพ์
เอกสารแผ่นพับและค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เก่ียวข้องและมีความ
จ าเป็นฯลฯ(ลักษณะเป็น
โครงการคัดเลือกก่อนการ
จัดสรร) 

50,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

15 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
เด็กยากจนระดับ
ประถมศึกษา 

- เด็กนักเรียนยากจนสังกัด
โรงเรียนเทศบาล จ านวน 
3,091คน 

1,237,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

16 ค่าหนังสือเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

- ค่าหนังสือเรียนระดับ
ประถมศึกษา จ านวน               
3,091 คน 

2,150,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

17 ค่าหนังสือเรียนระดับ
อนุบาล 

- ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล  
จ านวน 816 คน 

164,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ  ผด. 02 
23 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนกีฬาท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬา
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 60 
คน ๆ ละ150 บาท รวม 
200 วัน 

1,800,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

19 ค่าอาหารกลางวันระดับ 
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
กลางวันส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
326 คนๆ ละ 15 บาท รวม 
200 วัน และค่าอาหาร
กลางวันส าหรับระดับอนุบาล  
– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 3,907 คนๆ ละ 20
บาท รวม 200วัน 

16,608,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

20 ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 

- เป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 
160  คน ๆ ละ 20 บาท 
รวม  245 วัน 

784,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

 

แบบ  ผด. 02 
24 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนอง 
หญ้าม้า 

- เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง 
หญ้าม้า จ านวน 30 คนๆละ20
บาท รวม245 วัน 

147,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนอง 
หญ้าม้า 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

22 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

- นักเรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

1,207,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

23 ค่าอุปกรณ์การเรียน
ระดับอนุบาล 

- นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

164,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา 

            

24 โครงการแข่งขันSBMLD 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 

- จัดการแข่งขันกิจกรรมSBMLD  
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพและน าเสนอผลงานที่
เป็นผลจากการด าเนินโครงการ  
SBMLD 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านักการศึกษา             

25 โครงการนิเทศการศึกษา - นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา 

            

 
 
 

แบบ  ผด. 02 
25 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการแข่งขันกิจกรรม
ทางวิชาการและเข้าค่าย
ฝึกซ้อม 
 

-  จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการส าหรับ
นักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่ง
ระดับภาค 
-  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนคนเก่ง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าแข่งขัน          
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

100,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

ส านัก
การศึกษา 

            

27 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการร่วมกับส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
และระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

-  นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนของจังหวัด
ร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคะวันออกเฉียง
เหนือจ านวน120 คน ต่อปี ปี
การศึกษาละ  1 ครั้ง 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

ส านัก
การศึกษา 

            

28 โครงการจัดซ้ือหนังสือ
ห้องสมุดโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  จัดซ้ือหนังสือห้องสมุดให้โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
รวม  8  โรงเรียน 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

แบบ  ผด. 02 
26 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 โครงการเด็กพิการและ 
เด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียน
เทศบาลวัดป่าเรไรและ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

-  เด็กพิการและเด็กพิเศษเรียน
ร่วมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานโรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

            

30 โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

-  ครูและนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 350 คน ร่วมจัด
นิทรรศการและแข่งขันทาง
วิชาการการศึกษาระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

700,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

ส านัก
การศึกษา 

            

31 โครงการประกวดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

-  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมี
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น เพื่อส่งเข้าประกวด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

32 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ประเมินคุณภาพโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ  8  โรงเรียน 
ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 

40,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

ส านัก
การศึกษา 

            

 
 

แบบ  ผด. 02 
27 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
และทัศนศึกษาดูงาน  
จ านวน 130คน / 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

30,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานโรงเรียน
ส านัก

การศึกษา 

            

34 โครงการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา   

-  ฝึกอบรมครูในการพัฒนาการ
ใช้หลักสูตรโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

160,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศ

ก์ ส านัก
การศึกษา 

            

35 โครงการเปิดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

-  เปิดอาคารเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่ายกิจการ 
โรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

            

36 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนา  
ท้องถิ่น (SBMLD) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการขั้นพื้น 
ฐาน คณะกรรมการศึกษาและ
ชุมชนร่วมวางแผนในการ          
ด าเนินงานโครงการเพื่อให้สอด 
คล้องกับความต้องการของชุมชน  

6,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา

ส านัก
การศึกษา 

            

37 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
นักเรียน 
 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานโรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

            

 

แบบ  ผด. 02 
28 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกับโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , โรงเรียน
อนุบาลกรแก้วและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

-  จัดการอบรมนิเทศติดตาม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการครูใน
สังกัดเทศบาลฯ   จ านวน  332 
คน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
 

400,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

39 โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาและ 
ประชุมก่อนปิดภาคเรียน 
 

-  มอบประกาศนียบัตร 
นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 
โรงเรียนอนุบาลในสังกัด
เทศบาลฯ จ านวน  1,000คน 
จ านวน1 ครั้งต่อปีการศึกษา  
 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานโรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

            

40 โครงการพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ของโรงเรียนส าหรับ
เป็นฐานในการศึกษาตลอด
ชีวิต 

-  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัด 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

จังหวัด
ร้อยเอ็ดและ
ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 
 

แบบ  ผด. 02 
29 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41 โครงการวันครู -  ท าบุญตักบาตร จัดพิธีบูชาครู 
มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น            
จัดท าวารสารวันครู 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานโรงเรียน
ส านัก

การศึกษา 

            

42 โครงการศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

-  จัดศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยสังกัดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

43 โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน 

- จัดหาหนังสือประเภทต่าง ๆ  
และจัดกิจกรรมในการส่งเสริม 
รักการอ่านให้แก่เด็กนักเรียนใน
สังกัด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

44 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ส าหรับนักเรียนระดับ 
อ.-ป.6 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ
นักเรียน จ านวน 3,907 คน   
7.37 บาท/วัน 260 วันท าการ 

7,487,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

45 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ
นักเรียน จ านวน 6,290 คน   
7.37 บาท/วัน 260 วันท าการ 

12,053,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

 

แบบ  ผด. 02 
30 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนกีฬา
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็ก  
จ านวน 80 คน   7.37 บาท/วัน 
260 วันท าการ 

115,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

47 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ส าหรับเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

- จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็ก
เล็ก  จ านวน 190 คน   7.37 บาท/
วัน 260 วันท าการ 

365,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

48 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด 
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
จ านวน 6,290 คน 20บาท/วัน           
200 วันท าการ 

25,160,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
อนุบาล
ร้อยเอ็ด 

โรงเรียนเมือง
ร้อยเอ็ด 

โรงเรียน
อนุบาล 
ร้อยเอ็ด 

โรงเรียนเมือง
ร้อยเอ็ด 

            

49 โครงการจัดพิมพ์ 
วารสารการศึกษาราย
ภาคเรียน 

- พิมพ์วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ภาคเรียนละ 2,000 
ฉบับ รวม 2 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น 
4,000 ฉบับ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล  

เมืองร้อยเอ็ด 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 
ส านัก

การศึกษา 

            

 

แบบ  ผด. 02 
31 



แผนงานการศึกษา  (งานระดับมัธยมศึกษา) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

50 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

1,110,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

51 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

460,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

52 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

569,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

53 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

242,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

54 ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

4,414,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

55 ค่าจัดการเรียนการสอน           
(รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

1,840,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการศึกษา  (งานระดับมัธยมศึกษา) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56 ค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว (Top Up) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

375,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

57 ค่าหนังสือเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  ม.1 - ม. 6 

- นักเรียนระดับ ม.1 –  ม.6 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

1,700,000  
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านักการศึกษา  

            

58 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

- นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1,140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

59 ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

530,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

60 ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานพัสดุ 
ส านัก

การศึกษา 

            

 
 

แบบ  ผด. 02 
33 



แผนงานการศึกษา(งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

61 โครงการเข้าค่าย
ทางวิชาการตาม
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- จัดกิจกรรมโดยคัดเลือกนักเรียนใน 
สังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ จ านวน 960  
คน   ได้เข้าค่ายทางวิชาการ  จ านวน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มปฐมวัยตาม
ระยะเวลาและปฏิทินงาน   

225,000 
(งบเทศบาลฯ)  

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
ส านัก

การศึกษา 

            

62 โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 
 

- รับชาวต่างชาติมาช่วยพัฒนาการเรียน
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาล จ านวน  8  โรงเรียน 

2,450,500
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ส านัก
การศึกษา 

            

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

63 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
 

-  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนนอกระบบ 
- กิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาจากสถานที่ต่าง ๆ  
- กิจกรรมนันทนาการทางด้าน
การศึกษาเพื่อสร้างความรักสามัคคี
กันในหมู่คณะและในสังคม  

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ณ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด
และสถานที่ที่
เหมาะสมอ่ืน 

ๆ ทั้งใน
จังหวัดและ
ต่างจังหวัด 

งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน  
ส านัก

การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีบุญผะเหวด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

-  สนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด 
-  จัดการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บริเวณสวน
สมเด็จพระศรี

นครินทร์
ร้อยเอ็ด 

-งานส่งเสริม
ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม
ส านักการศึกษา  

            

2 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
 
 
 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
-  การแข่งขันมวยน้ าบึงพลาญชัย 
-  ประกวดอาหารอีสาน 
-  ประกวดผู้สูงอายุ 
-  พิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
-  รางวัลสมนาคุณการแข่งขัน
ประเภทต่าง ๆ  

700,000 
400,000 

(งบเทศบาลฯ) 
300,000 

(อบจ.) 

บริเวณสวน
สมเด็จพระศรี

นครินทร์
ร้อยเอ็ด 
ถนนข้าว 
หอมมะลิ 

-งานส่งเสริม
ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม
ส านักการศึกษา  

            

3 โครงการจัดงาน 
ประเพณี “สมมาน้ า 
คืนเพ็งเส็งประทีป” 

- จัดประกวดกระทงประทีปใหญ่ 
- จัดประกวดกระทงอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
- จัดขบวนแห่กระทงประทีปใหญ่ 
- จัดประกวดธิดาสาเกต 

2,000,000 
(1,500,000) 

(เทศบาล) 
500,000 

(อบจ.) 

บริเวณสวน
สมเด็จพระศรี

นครินทร์
ร้อยเอ็ด 

-งานส่งเสริม
ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม
ส านักการศึกษา  

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
สืบสานต านานเทียน
พรรษา 101 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
- จัดประกวดต้นเทียนประเภท 
แกะสลัก ,  ขบวนแห่เทียน 
-  พิธีหล่อเทียนพรรษา 
- รางวัลสมนาคุณการประกวด
ประเภทต่าง ๆ 

600,000 
500,000 

(งบเทศบาลฯ) 
100,000 

(อบจ.) 

บริเวณลาน
สาเกตนคร 
สวนสมเด็จ

พระศรี
นครินทร์
ร้อยเอ็ด 

-งานส่งเสริม
ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม
ส านักการศึกษา  

            

5 โครงการจัดงาน 
ประเพณีออกพรรษา 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
- ตักบาตรเทโว 
- ประกวดข้าวทิพย์ 
- ประกวดประดับประทีปโคมไฟ 
- ประกวดการร้องสรภัญญะอีสาน  

400,000 
300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
100,000 

(อบจ.) 

บริเวณลาน
สาเกตนคร 
สวนสมเด็จ

พระศรี
นครินทร์
ร้อยเอ็ด 

-งานส่งเสริม
ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม
ส านักการศึกษา  

 
 

            

6 โครงการจัดงาน 
เลี้ยงสักการะเจ้าพ่อ 
มเหศักดานุภาพและ
ศาลหลักเมือง 

-  จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาล  
เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 6  
-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด  
ศาลหลักหลักเมือง 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศาลเจ้าพ่อ
มเหศักดานุ
ภาพและ

ศาลเจ้าพ่อ         
หลักเมือง 

 

-งานส่งเสริม
ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม
ส านักการศึกษา  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเก็บตัวฝึกซ้อม
นักกีฬาก่อนเข้าร่วมการ  
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค 
และระดับประเทศ  
ครั้งที่ 35 

-ท าการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา
ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ครบ 
ทุกชนิดกีฬา 
   
 

765,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านักการศึกษา              

2 โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 35 

-  จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคฯ 
 ครบทุกชนิดกีฬา  
 
 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ส านักการศึกษา             
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง  
ประเทศไทยรอบ 
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
ครั้งที่ 35 

- จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ  
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง  
ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศครบทุกชนิดกีฬา  
 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- งานกิจกรรม
เด็กและเยาชน 
ส านักการศึกษา  

            

4 โครงการเข้าค่าย 
พักแรมลูกเสือ 
และยุวกาชาด 
กลุ่มโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานกิจกรรม
เด็กและเยาชน 
ส านักการศึกษา  

            

5 โครงการแข่งขันกีฬา 
”บาสเกตบอล           
พลาญชัยคัพ” 
ครั้งที่ 14 ประจ าปี2561 

-  จัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ให้กับเด็ก  เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ
สนามกีฬาใน

เขตอ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานกิจกรรมเด็ก
และ 

เยาชน 
ส านักการศึกษา  

            

 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)  
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการแข่งขันกีฬา            

เชปักตะกร้อ 
”พลาญชัยคัพ” 

-  จัดแข่งขันกีฬาตะกร้อให้กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
ใกล้เคียง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานกิจกรรมเด็ก
และ 

เยาชน 
ส านักการศึกษา  

            

7 โครงการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอล 
“พลาญชัยคัพ” 

-  จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
ใกล้เคียง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานกิจกรรมเด็ก
และ 

เยาชน 
ส านักการศึกษา  

            

8 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติ 

ประจ าปี 2561 

- จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กภายใน 
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วม
กิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ  
 โดยเป็นค่าด าเนินการ/ค่ารางวัล  
และค่าตอบแทน 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บึงพลาญชัย
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 

-งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส านักการศึกษา  

            

9 โครงการประกวด          
วงดนตรีพลาญชัย             
มิวสิคเฟสติวัล 

- จัดประกวดวงดนตรีเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน
ได้ให้ความสนใจในการ
แสดงออกทางด้านดนตรี
แสวงหาความรู้ความสามารถ
และหันมาเล่นดนตรีสตริงมาก
ยิ่งขึ้น 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ณ บริเวณ 
สวนสมเด็จ

พระศรี
นครินทร์
ร้อยเอ็ด 

-งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส านักการศึกษา  
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

แนวทางการพัฒนา 4.1  เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
     4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

4.4  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
 
4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห ์
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพศศึกษา 

- คัดกรองแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
แหล่งแพร่เชื้อและลดอัตราการติด
เชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ 
- คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ให้บริการทาง
เพศในเขตเทศบาลฯ 
- สร้างกระแสความตระหนักและ
ตื่นตัวในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

  20,000 
(งบ กปสท.) 

- นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาลฯ 
- กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตามสถานบันเทิง
แหล่งแพร่เชื้อ
ประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลฯ 
- อสม./กรรมการ
ชุมชนแม่บ้าน 
- ออกติดตามผู้ป่วย
ที่เปิดเผยตัวเอง
อย่างน้อย  3 ครั้ง 
ของผู้ป่วยติดเชื้อ
เอดส์ 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร้อยเอ็ด 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

-  รณรงค์ควบคุมท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายและก าจัด
ลูกน้ ายุงลายพร้อมพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงใน โรงเรียน/ ชุมชน / 
ศาสนสถาน / ส่วนราชการ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแก่ครู แกนน า
นักเรียน กรรมการชุมชน /อส
ม. และชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
-  เปิดการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียน/
ชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย 
-  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

400,000
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร้อยเอ็ด 

            

3 โครงการรณรงค์และควบคุม
เลปโตสโปไรซีส 

-  รณรงค์ก าจัดหนูทุกชุมชน         
-  รณรงค์ก าจัดหนูในตลาด  
เทศบาลฯ ทั้ง 3 แห่ง 
-  ออกประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับ   โรคฉี่หนูในชุมชน 

40,000 
(งบ กปสท.) 

- ตลาดสดในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- งานควบคุม

โรค 

            

แบบ  ผด. 02 
42 



 
แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสาธารณสุข
สัมพันธ์เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- จัดท าเขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ
เตรียมบุคลากรและเวชภัณฑ ์อุปกรณ์ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้
ประชาชนทราบ 
- จัดหน่วยบริการเพ่ือออกปฏิบัติงาน
ให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆ เช่น 
- ให้ค าปรึกษา วางแผนครอบครัว 
- การตรวจรักษาโรคเบ้ืองต้น  
- แจกทรายอะเบท และยาเบ่ือหนู 
- ให้บริการตัดผมฟรี  
- ให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ 
- ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  
- ให้บริการปรึกษาปัญหาเรื่อง
กฎหมาย และคดีความ 
- ให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยห้องสมุด
เคลื่อนท่ี 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

ชุมชน 
๒๐ ชุมชน 

ในเขต
เทศบาลฯ 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 
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แบบ  ผด. 02 



 
แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ส่งเสริมสารไอโอดีนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

๑.จัดท าโครงการ และเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 
๒.แบ่งเขตรับผิดชอบให้ อสม.  
เพื่อตรวจคุณภาพเกลือในแต่
ละบ้านในเขตรับผิดชอบ 
ของตน 
๓.รณรงค์ให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองหญิงตั้งครรภ์และ
ประชาชนเรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนและการ 
๔.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
รวมถึงสนับสนุนเกลือไอโอดีน
ในชุมชน 
๕.ออกติดตามเยี่ยมและให้
ความรู้แก่ประชาชนการใช้
เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
อย่างต่อเน่ือง 
 
 

85,000 
(งบ กปสท.) 

๒๐ ชุมชน 
ในเขต

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 

- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการพัฒนาและยกระดับ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 

- ประเมินโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตาม
เกณฑ์ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตาม
เกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  
- อบรมนักเรียนแกนน าด้าน
สุขภาพ 
- จัดกิจกรรมวาดภาพ 
-รณรงค์การใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนในโรงเรียน 

20,000 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียน
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

            

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
แรกเกิด - 5 ปี  

- ส ารวจเด็กแรกเกิด - 5 ปี ใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ชั่งน้ าหนัก,วัดส่วนสูง ประเมิน
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ป ี
- แก้ไขภาวะทุพโพชนาการแก่
เด็กที่มีปัญหา 
- อบรมความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ 

50,000 
(งบ กปสท.) 

ศูนย์ ศสมช.
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพภาคประชาชน 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงาน
สร้างสุขภาพในชุมชนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ี
ปรึกษา ผู้ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
แกนน าชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน 
๒. อบรมวิชาการต่อเนื่องและนิเทศงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข เดือนละ 1 คร้ัง 
ในวันท่ี 25 ขอทุกเดือน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ติดตามความก้าวหน้า รับทราบ
สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานในชุมชน 
- สนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัวผู้สูงอายุและ
องค์กรชุมชนอื่นๆประชุมปรึกษาหารือ 
ติดตามปัญหาความก้าวหน้า อุปสรรคใน
การด าเนินงานในชุมชน 
3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 

 

230,000 
(งบ กปสท.) 

- ห้อง
ประชุม

สุนทรเทพ 
(ชั้น 3) 
เทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
(โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดสมองและโรคอ้วน
ลงพุง) 

๑. จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติ 
๒. ส ารวจประชากรและจัดท า
ทะเบียนประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยวัด
ความดันโลหิต และตรวจคัดกรอง
เบาหวาน โดยด าเนินการให้ความรู้
เรื่องแนวทางการคัดกรองภาวะ
สุขภาพของประชาชน 
๓. จัดให้ความรู้ในเรื่องการดูแล
ตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จ านวน ๑ ครั้งเพื่อการดูแลตนเอง 
ได้ถูกต้องและต่อเน่ือง 
๔. ประเมินผล 

70,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

 ๒๐ ชุมชน 

-งานควบคุม
และป้องกันโรค
ไม่ติดต่อและ
สารเสพติด กอง
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

            

10 โครงการลด ละ เลิก
บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

-  จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบ
บุหรี่ โดยนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม 

70,000 
(งบ กปสท.) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 
สถานศึกษา

ในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

-กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
-โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาลจุรี
เวชร้อยเอ็ด 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการป้องกันและ
ควบคุมวัณโรค 

-  อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-  ตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค 
-  จัดนิทรรศการวันวัณโรค ในวันที่ 
24 มีนาคม ของทุกปี 

20,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- สถาน 
ศึกษาในเขต

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

            

12 
 
 
 

 

โครงการเก่งก่อนเกิด  
 

- ส ารวจหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอด ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
- จัดอบรมความรู้ แก่หญิงตั้งครรภ์
,หญิงหลังคอลดและคู่สมรส ปู่ย่าตา
ยาย อสม. ผู้ดูแลบุตรหลาน   ในเขต
เทศบาลฯ 
- รณรงคก์ารใช้เกลือเสริมไอโอดีนใน
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
- ติดตามประเมินผล 
 

85,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชน20
ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
- คลินิกฝาก
ครรภ์ รพ.
ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

-  ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุจัดท าทะเบียน  
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชมรม
ผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง 
-  กิจกรรมตรวจสุขภาพ ทดสอบ
สมรรถภาพ 
-  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  
-  ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ด้านต่าง ๆ 
-  จัดกิจกรรมนันทนาการ  
-  กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน  
-  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-  ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

300,000 
(งบ กปสท.) 

สถานแสดง
พันธ์ุสัตว์น้ า

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 กองสาธารณสุขฯ 
 
 

            

14 โครงการป้องกัน
ควบคุมภาวะ
โภชนาการเกินใน
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด                                                           

- ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการเกินในเขตเทศบาล 
- จัดอบรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
เกิน ครูและผู้ปกครอง 
- รณรงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติ
ตนในการควบคุมอาหาร 
- ติดตามประเมินผล 

120,000 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียนใน
เขต.

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

-งานส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่ม

วัยฯ 
-รพ.ร้อยเอ็ด 
-รพ.จุรีเวช
ร้อยเอ็ด 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการส่งเสริม

สุขภาพพระภิกษุ
สามเณร 

- ออกตรวจสุขภาพพระภิกษุ
สามเณร ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

30,000 
(งบ กปสท.) 

พระภิกษุสามเณร
ในชุมชนวัดเวฬุวัน 
วัดบูรพาภิราม วัด

กลาง วัดสว่าง
อารมณ์ 

โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

 

            

16 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคที่ระบาดตาม
ฤดูกาล 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอสม. 
เรื่องโรค มือเท้าปาก และ
ไข้หวัดใหญ่ 
- ออกให้ค าแนะน าในการดูแล
ป้องกันควบคุมโรคในกรณีมี
การรับแจ้งว่ามีการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่และโรค มือ 
เท้า ปาก 

20,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานควบคุม 
 กองสาธารณสุขฯ 

 
 

            

แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)  
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 โครงการใกล้บ้าน           

ใกล้ใจ 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการ 
- เยี่ยมติดตามผลการรักษา 100 
คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- หน่วยบริการปฐมภูมิ  
 1 แห่ง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาล 1 

 กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- สตรีอายุ 30-60 ปี จ านวน 
10,000 คน 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20ชุมชน ใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

-งานควบคุมและ
ป้องกันโรคไม่
ติดต่อและสาร

เสพติด 
 กองสาธารณสุขฯ 

            

20 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

- ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 20 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  น าเสนอโครงการ
อย่างน้อยชุมชนละ 2 โครงการ  
เพื่อน าไปพัฒนาชุมชนของตนเอง  

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชน ใน
เขตเทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

            

21 โครงการแว่นแก้ว 
เพื่อน้อง 

- ตรวจสอบสุขภาพเด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ
ส ารวจจ านวนเด็กนักเรียนที่มีแว่น
สายตาและไม่มีแว่นสายตา 
- ประสานตัวแทนร้านแว่นสายตา  
เพื่อให้ความรู้เรื่องวิธีการถนอม
สายตา  และตัดแว่นสายตาให้กับ
เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทาง
สายตา 
- ด าเนินการตัดแว่นสายตาให้แก่
เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลฯ 
- ประเมินและติดตาม 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนใน
เขตเทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

-งานส่งเสริม
สุขภาพตาม 

กลุ่มวัย 
-กอง 

สาธารณสุขฯ 
-โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล 
จุรีเวชร้อยเอ็ด 

 
 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา 
สมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

- อบรมให้แก่อาสาสมัครดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุทั้ง ๒๐ ชุมชน 
จ านวน ๑๕๔ คน ในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น 
เพื่อให้มีความรู้ และความ
ม่ันใจในการดูแลผู้สูงอายุ  
- เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง 
เยี่ยมเครือข่ายผู้สูงอายุ โดย
ทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน และส่งต่อการดูแลแก่
ศูนย์แพทย์ หรือโรงพยาบาล
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
- พัฒนาอาสาสมัครดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และ
สร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
รุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพ และ
ต่อเน่ือง 
 

100,000 
(งบ กปสท.) 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

            

 
 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการพาณิชย์ (งานโรงฆ่าสัตว์) 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคระบาดจาก
สัตว์สู่คน 
 

- ส ารวจจ านวนสัตว์เลี้ยงในเขต  
- เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการ
ระบาด 
- ออกควบคุมเม่ือเกิดการระบาด  

10,000  
(งบเทศบาลฯ) 

- ชุมชน 
20 ชุมชน 

ในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-ปศุสัตว์จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
-ปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

            

แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

- สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 1 กองทุน 

959,000  
(งบเทศบาลฯ) 

-กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

            

25 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

 

- ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

100,000  
(งบเทศบาลฯ) 

สถานประกอบ 
การร้านอาหาร
และแผงลอย

จ าหน่ายอาหาร
ภายในเขต
เทศบาล 

- กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
หอพักในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- อบรมส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมาย/ด้านสุขลักษณะและ
อนามัย/ด้านป้องกันอัคคีภัย/ด้าน
ความปลอดภัย 
- ตรวจแนะน าสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- จัดตั้งชมรมและสร้างเครือข่าย 
ผู้ประกอบกิจการหอพักในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

 

- กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

54 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 
แผนงานการพาณิชย์   (งานโรงฆ่าสัตว์) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด   
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยง 
การดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงสัตว์เลี้ยง และผลกระทบของ
การทิ้งให้กลายเป็นสัตว์จรจัด 
- ดูแลสุนัขจรจัดภายในบ้านพัก
สุนัขจรจัด(ฉีดวัคซีน ผ่าตัดท าหมัน 
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น) 

65,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน
เขตเทศบาล
เมือง
ร้อยเอ็ด  
 

- งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            

2 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

- ส ารวจประชากรสุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน

เขตเทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 
 

- งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- ปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- ปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 
 

            

 

แบบ  ผด. 02 
55 



แผนงานการพาณิชย์   (งานโรงฆ่าสัตว์) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
สถานที่จ าหน่าย
เน้ือสัตว์สะอาด
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
 

- จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสุข
ศาสตร์ที่ดีเก่ียวกับการจ าหน่าย
เน้ือสัตว์ 
- ออกตรวจประเมินสถานที่จ าหน่าย
เน้ือสัตว์ในตลาดสดเทศบาลทั้ง 3 
แห่ง 
- สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจหาสารเร่งเน้ือ
แดง จากตัวอย่างส่งตรวจ 

40,000 
(งบเทศบาล) 

- ตลาดสด
เทศบาล ใน
เขตเทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ดทั้ง 

3 แห่ง 

- กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- ปศุสัตว์จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
- ปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 
- รพ.ร้อยเอ็ด 
-ส านักงาน 

- สาธารณะสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด 
- สาธารณสุข
อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด 
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แผนงานสาธารณสุข(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน 
ตลาดสดน่าซ้ือ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- ผู้ประกอบการค้าในตลาดสระทอง  
ตลาดทุ่งเจริญ/โต้รุ่ง และตลาด
หนองแคน 
 

100,000 
(งบทศบาลฯ) 

- ตลาดสด
เทศบาล  
เมือง

ร้อยเอ็ด    
ทั้ง 3 แห่ง 

 

- งานบริหาร
จัดการตลาด 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

5 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานบริการแต่งผม -
เสริมสวย เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด   

-  ผู้ประกอบการและสถานบริการ
แต่งผม -เสริมสวย ภายในเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

50,000 
(งบเทศบาล) 

สถานบริการ
แต่งผม-

เสริมสวยใน 
เขตเทศบาล
เมืองรอ้ยเอ็ด 
 

- งานสุขาภิบาล
อาหาร กอง

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

6 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ 
 

- ตรวจแนะน ากิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- ประกวดสถานประกอบการภายใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

90,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

 

สถาน
ประกอบ 
การในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 
 

- งานสุขาภิบาล
สถาน

ประกอบการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 
 57 

แบบ  ผด. 02 



 
แผนงานสาธารณสุข(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการร้านอาหาร
ปลอดภัย 

- ประเมินผลด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ในร้านอาหารและแผงลอยที่เปิด
จ าหน่ายในเขตเทศบาลฯ  
-  มอบป้ายมาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย 
 

100,000 
(งบทศบาลฯ) 

- สถาน
ประกอบการ 
ร้านอาหาร 
ในเขต

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- งานสุขาภิบาล
อาหารและ
คุ้มครอง

ผู้บริโภค กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

            

8 
 
 
 
 

โครงการสุขาน่าใช้ - ตรวจประเมินห้องส้วม
สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะ 
 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ห้องน้ า
สาธารณะ 
ภายในเขต

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ควบคุมมลพิษ
และเหตุร าคาญ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

9 โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน  

- ผู้ประกอบการร้านอาหาร ใน
โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ผู้รับผิดชอบดูแลตู้น้ าดื่มใน
โรงเรียน 
  

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ร้านอาหารใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

 
 

- งานสุขาภิบาล
อาหาร กอง

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.3  แนวทางการพัฒนา   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก 
และเยาวชน นอก
สถานศึกษา 

- เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ จ้างท าป้าย 
จัดท าเอกสารอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่
พัก ค่าเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการ
อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เก่ียวข้องและมีความจ าเป็น
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือก
ก่อนการจัดสรร) 
 

200,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

            

2 โครงการอมรมและ
รณรงค์ครูวิทยากร 
แกนน ายาเสพติด 
และเจ้าหน้าที่ อปท. 
ในสถานศึกษา 
 

- อบรมครูวิทยากรแกนน ายา          
เสพติด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

247,000  
(งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด ใน
โรงเรียน 

-  จัดอบรมนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน  
100 คน  ให้ห่างไกลจาก 
สิ่งเสพติดให้โทษ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ดและ
โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

-งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ส านักการศึกษา 

            

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
ยาเสพติด  20 ชุมชน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนประชากร  
- ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาต้าน 
ยาเสพติด 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
คลองคูเมือง
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการออกตรวจ 
ท่อธารประปา
ดับเพลิง 

- ออกตรวจสอบท่อธารประปา
ดับเพลิงร่วมกับส านักงานประปา
ร้อยเอ็ดที่ติดตั้งตามถนนสายต่างๆ 
ในเขตพื้นที่ศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย  ปีละ 2 ครั้ง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

            

2 
 
 
 
 

โครงการออกตรวจ  
เครื่องเคมีดับเพลิง  

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิง
ที่ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ในเขต
พื้นที่ศูนย์ความร่วมมือ 
ด้านบรรเทาสาธารณภัย  
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

            

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ด าเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการด าเนิน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีพื้นที่ต่อเน่ืองกับพื้นที่เทศบาลฯ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
61 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ครอบคลุมพร้อมฝึกซ้อมแผน ดังน้ี  
1) แผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 60 
เล่ม โดยก าหนดให้มีการ ฝึกซ้อม
ตามแผน อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
2) แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับ
อัคคีภัยช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง 
จ านวน 60 เล่ม 
3) แผนเฉพาะกิจป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยและวาตภัย 
จ านวน 60 เล่ม 
4) แผนเฉพาะกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแล้ง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ  
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย  

- สนับสนุนศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริหาร
กิจการของศูนย์ฯ 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ  
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

62 
แบบ  ผด. 02 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจแนะน า  
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยตามอาคารที่มี
ความเสี่ยงภัย  9 
ประเภท 

- แต่งตั้งเจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และ พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อการออก
ตรวจตามอาคาร ที่มีความเสี่ยงภัย 
9 ประเภท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ในพื้นที่ศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ  
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 โครงการฝึกอบรม  
อปพร.  

- ฝึกอบรม อปพร. เพิ่มใหม่ตาม
หลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด จ านวน 1 รุ่น รวม             
100 คน  

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ  
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 โครงการจัดกิจกรรม  
วันอปพร.  

- ให้ อปพร. ได้มาร่วมกิจกรรม
ในงานวัน อปพร. และได้มีส่วน
ร่วมในงานบ าเพ็ญ สาธารณ -
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ  
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            

 
 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการสั่งใช้   
อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัด อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และอ านวยความสะดวกรักษาความ
ปลอดภัย หน้าโรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
ท าการ ตั้งแต่เวลา 06.30 – 
17.00 น. โรงเรียน ละ 2 คน  
2) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อ
บริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนน 
ช่วงเทศกาล ปฏิบัติหน้าที่เป็น 2 
ช่วง คือช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน 
และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน 
รวม 14 วัน  ปฏิบัติหน้าที่วันละ 4 
คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 
24 ชั่วโมง 
 
 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 

64 
แบบ  ผด. 02 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 
 
 
 
 

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน           
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
- ตั้งจุดเตือน และจุดบริการภายใน 
- จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าที่ศูนย์ฯ 
ตลอด 24 ชั่วโมง คอยแนะน า 
ควบคุมและช่วยเหลือผู้ที่มีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่นวัยรุ่น
หรือผู้ที่ขับขี่ที่เมาสุราตลอดจน
ให้บริการ และอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางในพื้นที่  

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

11 โครงการฝึกซ้อม
เจ้าหน้าที่ของศูนย์
ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 

- ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย        
รวม 100 คน  จาก อปท. แต่ละ
แห่ง ดังน้ี 
1) ทม. ร้อยเอ็ด  50  คน 
2) อบต.เหนือเมือง 20 คน 
3) อบต.รอบเมือง 10 คน 
4) อบต.ดงลาน 10  คน 
5) อบต.ขอนแก่น  10 คน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการตรวจประเมิน
ความพร้อมศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสา
ธารณภัย  
 

 

- ตรวจประเมินความพร้อม 
ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสา
ธารณภัยของ อปท. ทั้ง 5 แห่ง 
 ดังน้ี 
1) ทม. ร้อยเอ็ด 2 ครั้ง  
2) อบต. เหนือเมือง2 ครั้ง 
3) อบต.รอบเมือง  2ครั้ง 
4) อบต.ดงลาน 2  ครั้ง  
5) อบต.ขอนแก่น  2  ครั้ง 
 

15,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

13 โครงการอบรมเบื้องต้น
ให้แก่พนักงานสถาน
ประกอบการภายใน
เขตพื้นที่ศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสา
ธารณภัย  
 

-  อบรมพนักงานสถานประกอบการ
ภายในเขตพื้นที่ศูนย์ความร่วมมือ
ด้านบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน 100 คน ดังน้ี  
ทม. ร้อยเอ็ด 40 คน  
อบต. เหนือเมือง 15  คน 
อบต.รอบเมือง  15  คน  
อบต.ดงลาน  15  คน 
อบต.ขอนแก่น  15  คน 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการประเมินความ  
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริการของศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทา  
สาธารณภัยฯ 
 
 

 

- ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน จ านวน 1,000 คน 
ดังน้ี  
ทม. ร้อยเอ็ด 200 คน 
อบต. เหนือเมือง 200  คน 
อบต.รอบเมือง  200  คน 
อบต.ดงลาน  200  คน 
อบต.ขอนแก่น 200  คน 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

15 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

 

-  ฝึกอบรมประชาชนทั่วไปที่อยู่
ในเขตพื้นที่ศูนย์ความร่วมมือ
ด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ
จ านวน 500 คน ดังน้ี  
ทม. ร้อยเอ็ด  100  คน  
อบต. เหนือเมือง 100  คน 
อบต.รอบเมือง  100  คน 
อบต.ดงลาน  100  คน 
อบต.ขอนแก่น  100 คน 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดระบบความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาลฯ 

1) จัดระเบียบผู้ค้าที่เข้าไป
จ าหน่ายสินค้าในตลาดทั้งช่วงเช้า
ช่วงเย็นและกลางคืน และติดตาม
เฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอโดยให้
เป็นไปตามแผนผังและสัญญาที่
ก าหนด ได้แก่ 
- ตลาดสดสระทอง 
- ตลาดสดทุ่งเจริญและโต้รุ่ง 
- ตลาดสดหนองแคน 
 

๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ตลาด ในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
(ตลาดสระทอง

,ตลาด 
ทุ่งเจริญ-โต้รุ่ง)
ตลาดหนอง

แคน) 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 
 
 
 

 2) จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า
ในงานประเพณีและงานอ่ืนๆ เช่น 
งานประจ าปี ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ด้วยการก าหนด
จุดจ าหน่ายให้ชัดเจน 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3) จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยที่
จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะต่างๆ  
และบริเวณสถานศึกษาต่างๆให้เป็น
ระเบียบ 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 
 
 
 

 4) จัดระเบียบผู้ค้าร้านค้าต่างๆ  
ที่ตั้งวางสินค้าของตนเองเพื่อจ าหน่าย
สินค้าบนทางเท้าของถนนทุกสายใน
เขตเทศบาล ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประชาชนทั่วไปสามารถ 
ใช้ทางเท้าสัญจรได้ 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

  5) เฝ้าระวังรถบรรทุกดิน หิน ทราย 
และอ่ืนๆ ที่ ว่ิง เข้า-ออก หรือว่ิง
ภายในเขตเทศบาล ในห้วงระยะเวลา
เร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา  
07.00-09.00น .และ 
15.00-17.00น. เว้น 
วันหยุดราชการ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการกวดขัน 
การปิดแผ่นประกาศ 

- เฝ้าระวังและกวดขันการติดแผ่น
ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ใบปลิวในที่หรือทางสาธารณะต่างๆ
ภายในเขต เช่น ตู้โทรศัพท์ เสา
ไฟฟ้า เป็นต้น 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

3 
 
 
 
 

โครงการควบคุมการ
โฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง 
 
 

- เฝ้าระวังการโฆษณาและรถแห่
โฆษณาเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังจนเป็น
เหตุร าคาญ และควบคุมมิให้ใช้เสียง 
นอกเหนือจากใบอนุญาต 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

4 โครงการจัดระเบียบที่
สาธารณะและทางเท้า
ในเวลากลางคืน 

- จัดระเบียบผู้ประกอบการ  ร้านค้า  
หาบเร่  แผงลอย  ที่ตั้งวางหรือ
จ าหน่ายสินค้าบนทางเท้าในเวลา
กลางคืนให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ทาง
เท้าสัญจรได้ 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขต
เทศบาล 

- ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ในเขตเทศบาล ทั้ง 20 ชุมชน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  
 

- ออกส ารวจคนพิการในเขต
เทศบาลทุกชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูล
และแยกประเภทคนพิการ 
- จัดอบรมผู้ดูแลคนพิการให้
ความรู้สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการอ่ืนๆ 
- ส่งเสริมให้คนพิการตั้งชมรม 
- ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการแต่ละ
ประเภท  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการพัฒนาด้านสตรี
และครอบครัว 

-  อบรมให้ความรู้แก่สตรีด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว  
ทั้ง  20  ชุมชน 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพัฒนาและ
ควบคุมการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

  

- อบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายการฌาปนกิจ  
- ออกตรวจแนะน าเจ้าหน้าที่  
สมาคมฯ  ถึงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
เอกสารและการรายงานต่าง ๆ  
- จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
ลงพื้นที่แนะน าประชาชนให้ทราบ
เก่ียวกับการเป็นสมาชิกและการ
จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 
 

 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

-  ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต   

24,969,600 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

-  คนพิการได้เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต   

5,539,200 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

-  ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ 
เปิดเผยตนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 5.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 
 

โครงการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- อบรมประชาชนในเขต 
- ประกวดหน้าบ้านน่ามอง รอบแรก  
- ประกวดหน้าบ้านน่ามอง รอบตัดสิน  
- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บขนมูลฝอยในชุมชน 

270,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

-งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ควบคุมมลพิษ
และเหตุร าคาญ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการพัฒนาการ
รักษาความสะอาด          
ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 

- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลใน
ชุมชน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวัน
เด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรมอบรมพนักงานรักษาความ
สะอาด พนักงานเก็บขนมูลฝอยและ
พนักงานโรงฆ่าสัตว์ 
- กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการค้า
หน้าโรงเรียน 
- กิจกรรมหน้าโรงเรียนน่ามอง 

100,000      
(งบเทศบาลฯ) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน

เขต ทม.รอ. 

 

- งานรักษา
ความสะอาด

กองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 

แนวทางการพัฒนา 6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
     6.2  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 
6.5   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
6.6  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

75 



                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าระบบและ
ข้อมูลชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

- ด าเนินการจัดท าระบบและส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐานทุกครัวเรือนภายใน
เขตเทศบาลฯ 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 
 
 
 

โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชันราชินี 

- จัดประชุม ประชาคม ส ารวจ
ข้อมูลจัดกิจกรรมเผยแร่
ประชาสัมพันธ์ และด าเนินการ
ก่อสร้างส าหรับผู้ยากไร้ ฐานะ
ยากจนรวมถึงค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/
ประปา จ านวนไม่น้อยกว่า50หลัง  

6,475,000
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 
 

 

โครงการปรับปรุงพื้นที่
คลองคูเมือง 

- รับคืนพื้นที่จ านวน 250 แปลง 
และปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ริมคลอง 
คูเมือง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน 

- ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 20 ชุมชนๆละ  15 คน 
รวม 300 คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการย้ายชุมชน /
จัดหาที่อยู่ใหม่ ผู้บุกรุก
คลองคูเมืองก าแพงเมือง
ร้อยเอ็ดและที่สาธารณะ 

- สนับสนุนการย้ายชุมชนจัดหาที่อยู่
ใหม่ให้แก่ผู้บุกรุกคลองคูเมือง 
จ านวน 250 ครัวเรือน และท าการ
ประชุมจัดอบรม สัมมนาสร้างความ
เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนริมคลอง
และโรงกลั่น
สุรา(เดิม) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 
 

 

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  

- ประสานผู้น าชุมชนทั้ง 20 ชุมชน 
ก าหนดพื้นที่จุดเสี่ยง 
- สาธิตและฝึกการดับเพลิง ให้
ประชาชนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

 

งานป้องกันฯ   
ฝ่ายป้องกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  

 

- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการจัดประชาคม
ต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

77 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

 

โครงการจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายผู้บริหาร
ประจ าปี 

-  จัดท ารายงานแสดงผลงานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี  ปี
ละ  100  เล่ม 
 

3,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

2 โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

- จัดงานวันเทศบาล  จ านวน  ๑  
ครั้ง  ในวันที่ ๒๔ เมษายน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบถึงวัน
ส าคัญของเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

3 โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง) 

- ให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกตั้งฯ 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าอาหารเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

5๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 
 

 

โครงการจัดงาน 
วันท้องถิ่นไทย 

- ด าเนินการจัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เน่ืองใน 
วันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม 

50,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานรัฐพิธี 
ส านักปลัดฯ 

            

5 โครงการอุดหนุน
หน่วยงานอ่ืน 

- อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด แก่เทศบาล
ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 

 

โครงการจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- จัดท ารูปเล่มเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานจัดท า
งบประมาณ
กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

7 
 

 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แผนการด าเนินงานและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานวิเคราะห์
กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

แบบ  ผด. 02 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการปรับปรุง  
โปรแกรมระบบ  
สารสนเทศภูมิศาสตร์  
(GIS) 

- ปรับปรุงชั้นข้อมูลต่าง ๆ ของ
ระบบสารสนเทศฯ เพื่อให้เป็น
ปัจจุบันและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศกอง
วิชาการและ

แผนงาน 

            

9 โครงการรับการ
ประเมินอ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

- จัดท าเอกสารข้อมูลส่ือวีดีทัศน์
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
ประกวด รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในการด าเนินการ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานจัดท า
งบประมาณกอง

วิชาการและ
แผนงาน 

            

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารงานท่ัวไป) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการจัดท าวารสาร
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

- จัดท าวารสารปีละ 2 ครั้งๆ ละ 
500 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่
กิจการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ให้กับส่วนราชการ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น กอง
วิชาการและ

แผนงาน 

            

11 โครงการจัดท าปฎิทิน
ประจ าปี 

- จัดท าปฎิทินประจ าปี เพื่อ
แจกจ่าย ให้หน่วยงาน ชุมชน ใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จ านวน 10,000 ชุด 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาเสริม
ทักษะด้านการ
บริการให้กับ
บุคลากรส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- น าบุคลากรของส านักทะเบียนฯ  
เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
 -ค่าตอบแทนวิทยากร  
-พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ  (AEC) 
- น าความรู้ความสามารถที่ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
จากการอบรม มาปรับใช้ในการ
พัฒนาการบริการให้ดีขึ้น 

๒0,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

-ฝ่ายทะเบียน 
และบัตร 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

            

2 โครงการอบรม
ความรู้เฉพาะด้านใน
การปฏิบัติงาน 

- อบรมให้ความรู้เฉพาะด้านใน 
การปฏิบัติงาน ของสายงานบริหาร
ของเทศบาล 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

3 โครงการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ     
พนักงานจ้างดีเด่น 

คัดเลือกพนักงาน ดังน้ี  
- คัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างดีเด่น ปีละ1ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

  

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากรฯ 

ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

81 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการอบรมความรู้
พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

- อบรมให้ความรู้พื้นฐาน  ในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลที่
บรรจุหรือโอนย้ายมาใหม่ตลอดจน
การอบรมในหลักสูตรพื้นฐานต่างๆที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

5 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมให้กับคระผู้บริหาร           
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างฯ ปีละ 1 ครั้ง  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสวัสดิการด้าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการด้านอ่ืน ๆ 
 

- จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
สวัสดิการด้านประกันสังคมและ
สวัสดิการด้านอ่ืน ๆ ส าหรับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างจ านวน  1  ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝ่าย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

7 โครงการปรับลด 
การใช้พลังงาน 

- ด าเนินการประเมินและสรุปผล
การลดปริมาณการใช้น้ ามัน/ไฟฟ้า/
น้ าประปา โทรศัพท์ ของหน่วยงาน
ในสังกัดที่สามารถด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดพร้อมมอบใบ
ประกาศ 

2,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารงานคลัง)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างสีขาว -  เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่
ก่อสร้างได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ การท างานของผู้รับจ้าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน/
ให้ความรู้อบรมคณะกรรมการ
ชุมชน/คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
กองคลัง 

            

9 
 

 

โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 

-  อบรมให้ความรู้บุคลากร
สถานศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝ่าย
บริหารงาน

คลัง 
กองคลัง 

            

10 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ 

-  อบรมให้ความรู้บุคลากร
สถานศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
กองคลัง 

            

11 โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากร
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจ าปี 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ณ สนาม
กีฬา

เทศบาล
ต าบลโพน

ทอง 

ส านัก
การศึกษา 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารงานคลัง)  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีอากรฯ ใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการช าระภาษี  

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 

กองคลัง 

            

2 โครงการบริการต่อสัญญา
ตลาดและค่าเช่าทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ  นอกสถานที่
และนอกเวลาราชการ  
 

- ออกให้บริการต่อสัญญาเช่า
อาคารพาณิชย์และการเช่าสิทธิ
ต่างๆนอกสถานที่  ทั้ง 4 ตลาด 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายจัดหา
ประโยชน์ 
กองคลัง 

            

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การส ารวจแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

-  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องท าให้การปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
กองคลัง 

            

96 แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ทั้ง 8 แห่ง 
สามารถส่งข้อมูลสารสนเทศ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซด์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

134,400 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 8 แห่งๆละ 
200,000 บาท  
 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 
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สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
สถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- จัดซ้ือครุภัณฑ์ดังน้ี 
 
1.จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด  
2.จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA สามารถ
ส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  
15 นาที  จ านวน 2 เครื่อง 
3.จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่สั้น 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ประจ าปีพ.ศ. 2560)  
 

49,600 
(งบเทศบาลฯ) 

22,000 
 
 

5,600 
 
 

 
22,000 

 

สถาน 
ธนานุบาล

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

สถาน 
ธนานุบาล

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประกวด
ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

- ปรับปรุงส านักทะเบียนให้ได้

มาตรฐานของกรมการปกครอง  

- ส่งส านักทะเบียนเข้าร่วมคัดเลือก

เป็นส านักทะเบียนมาตรฐานส านัก

ทะเบียนดีเด่นของกรมการปกครอง 

- พัฒนาส านักทะเบียนให้ได้ตาม

มาตรฐานสากลของไทยด้านการ

จัดการและสัมฤทธ์ิผลของภาครัฐ 

(ไอเอสโอ) 

 

 

2๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน 
และบัตร 
(ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการบริการ 
ด้านการทะเบียน
และบัตรประจ าตัว
ประตัวประชาชน
เคลื่อนที่เน่ืองในวัน
เด็กแห่งชาติ 

- เพื่อให้บุคคลที่มีเกณฑ์จะต้องมีหรือ
ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน กรณีต่างๆ  
เช่น  
- กรณีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
- กรณีบัตรหมดอายุ 
- กรณีเปลี่ยนที่อยู่/ย้ายที่อยู่ 
- กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล 
- กรณีบัตรหาย/ถูกท าลาย  เป็นต้น 
เป็นกลุ่มบุคคลอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง มี
บัตรประจ าตัวประชาชน  
- เพื่อให้ประชนที่มาใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด 
- เด็กที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์และ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอมีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ทุกกรณี 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน 
และบัตร 
(ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท ์   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
นายนุชากร    มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
นายเรืองรัตน์   รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
นายวัฒนพงษ์   ชิตทรงสวัสดิ ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
นายคมกริช    จุรีมาศ    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
ผศ.สาธิต   กฤตลักษณ์    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
นายพีรพงศ์    จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
นายสุเวช    ชัยทองดี    ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
นายวิทยา    ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ที่มาของข้อมูล 
ส านักการศึกษา 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
สถานธนานุบาล 
ประชาคมเมือง  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 
 

ฝ่ายบรรณาธิการ 
นายสุเวช  ชัยทองด ี   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
นายวิทยา         ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร  รก.ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวกรชนก   ยุคะลัง   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
นางดารณี         ชัยมานะพร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางพัชรี  ศิริเวช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายสุริยา         ทองห้าว   นักวิชาการคลัง ช านาญการ 
นางสาววรัชยา   วรกิจไพบูลย์   ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ 


