
แผนพัฒนาสามป 

สวนที่  1 

บทนํา 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น    พ.ศ. 2548    ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามป   ซึ่งเปนแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

โดยแผนพัฒนาสามปมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการ

ทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

  เทศบาลในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีความใกลชิดกับประชาชน  

จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554) อยางมีสวนรวมขึ้น   เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 

ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนงาน และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน /โครงการ  

รวมกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมี

หลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค   

เปาหมาย   จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป   เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ

รายจายประจําป  กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํา

งบประมาณประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปที่จะจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปนั้น   ไปจัดทํางบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ

รอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเช ื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป 

2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถ

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเ ม่ือไดรับงบประมาณ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1. การเตรียมการจัดทําแผน 

1.1 เสนอโครงการขออนุมัติจัดทําแผนพัฒนาสามปผานปลัดเทศบาลให 

ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ 

1.2 ออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนคณะอนุกรรมการ 

สาขาตาง ๆ    คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

1.3  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ,   คณะอนุกรรมการ,   ใหทราบถึงแนวทาง 

วิธีการและบทบาทหนาที่ในการจัดทําแผน 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรการพัฒนา 

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรฯ  พรอมขอมูลที่เกี่ยวของปญหา    

ความตองการของประชาชน   รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด 

และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น   เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

2.2 จัดประชุมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   ประชาคมทองถิ่นและ 

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ  เพื่อรวมกันพิจารณา  คัดเลือกยุทธศาสตรการ 

พัฒนา    แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผน 

พัฒนาสามป 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

3.1 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล

ที่จําเปนตอการจัดทําแผนฯ 

3.2 กําหนดและคัดเลือกแผนงานโครงการ  

4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ /ติดตามการพัฒนา 

6. จัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  นํารางแผนพัฒนาสามปท่ี 

ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา 
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7. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

7.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น  

7.2 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช  

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1. เทศบาลมีแผนพัฒนาสามป  เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว 

2. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามป 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เทศบาลสามารถบริหารงบประมาณที่มีอยางจํากัดเพื่อการพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนระบบ 

 

 

*************** 
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สวนที่  2 

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 

ประวัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด    เมื่อวันที่  14   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2479   มีพื้นที่เขตเทศบาล   4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมี

สํานักงานเปนอาคารไมชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย   ตอมาป พ.ศ.  

2499  ไดสรางสํานักงานแหงใหม    เปนอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงาน

เทศบาลท่ัวประเทศ   ต้ังอยูท่ีถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไรเศษ   ตอมาเมื่อบานเ มืองเจริญขึ้นและชุมชน

หนาแนนมากขึ้น   จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันที่   5   มีนาคม   2509  ทําใหมีพื้นที่ 

11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 23  ตอนที่ 21  วันท่ี 5 มีนาคม 2509)  และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชน

ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสรางอาคาร

สํานักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง  เปนอาคารคอนกรีต 3 ชั้น   ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลังเดิม ในป 

พ.ศ.2542   เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้  

  ทิศเหนือ 

  ตั้งแตหลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยูริมหวยเหนือฝงเหนือ หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม ตรงจุดที่ติดกับลําหวยเหนือไปทางทิศเหนือ 640 เมตร เลียบ

ตามริมหวยฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2   ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางถนนหายโศรกไป

ทางทิศตะวันตกตามแนวลําหวย 250 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 2  เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตท่ี 3  ซึ่งตั้งอยูหางจากริมหวย

เหนือฝงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 3   เปนเสนขนานกับริมหวยเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  4  

ซึ่งตั้งอยูริมถนนเพลินจิตฟากตะวันตกหางจากคูเมือง  200 เมตร 
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  ทิศตะวันออก 

  จากหลักเขตท่ี 4  เปนเสนขนานกับคูเ มืองไปทางทิศใตถึงหลักเขตท่ี 5  ซึ่งตั้งอยูหาง

จากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี 121.640  ตาม

แนวเสนตั้งฉากไปทางทิศเหนือ 200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 5 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-

มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6 หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23   

สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม   ตรงกิโลเมตรที่ 123  ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 6  เปนเสนตรงไปทางทิศใต ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สาย

รอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี  123  ถึงหลักเขตที่ 7   ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 23   สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่  121.500  ไปทางทิศใตตามแนวเสน

ตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 8 เปนเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตท่ี 9 ซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทาง

หลวงจังหวัด  สายรอยเอ็ด-อาจสามารถ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  300 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 10 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ ตรงกิโลเมตรท่ี  5  ถึงหลักเขตท่ี 11  ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัด

รอยเอ็ด-อาจสามารถไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนตั้งฉาก  300   เมตร 

  ทิศใต 

  จากหลักเขตท่ี 11  เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางสามแยกทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ    ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  300 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 12   เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไป

ทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 13  ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ 

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 13  เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ไปทาง

ทิศใตถึงหลักเขตท่ี 14  ซึ่งตั้งอยูหางจากหลักเขตที่  13  ระยะ  380 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 14   เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยูหางจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.330  ไปทางทิศ

ตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก 200 เมตร 
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จากหลักเขตท่ี   15    เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  25     สายรอยเอ็ด- 

สุรินทร  ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 16    ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  25  

สายรอยเอ็ด-สุรินทร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  ทิศตะวันตก 

  จากหลักเขตท่ี 17  เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-

สุรินทร ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตท่ี 18 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สาย

รอยเอ็ด-สุรินทร  ตรงกิโลเมตรท่ี  1.470  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 18  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 19  ซึ่งตั้งอยูหางจาก 

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.620 ไปทางทิศ

ตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  650 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 19  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 20  ซึ่งตั้ง 

อยูริมทางหลวงจังหวัด สายรอยเอ็ด-วาปปทุม  ฟากตะวันตก  ตรงกิโลเมตรท่ี  0.600 

  จากหลักเขตท่ี 20  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 21  ซึ่ง

ตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่

118.885  ไปทางทิศใต  ตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 21 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-

มหาสารคาม   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 22   ซึ่งตั้งอยูริมหวยเหนือฝงตะวันตก 

  จากหลักเขตท่ี 22  เลียบตามริมหวยเหนือฝงตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 
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1.  การใชที่ดิน 
   

 การใชประโยชนที่ดิน 

  การกระจายตัวของการใชที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด โดยเฉพาะในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ในปจจุบันการใชที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยูในยานที่พักอาศัย    

ยานพาณิชยกรรมและบริเวณสถานที่ราชการ   รวมกันอยูอยางหนาแนนรอบ ๆ  บึงพลาญชัย   โดยยาน

พาณิชยกรรมเกาจะรวมกลุมกันอยูตามถนนผดุงพานิช  ถนนหายโศรกและถนนเพลินจิต  พาณิชยกรรม

ไดขยายตัวไปบริเวณดานใต ตามถนนราชการดําเนิน ถนนเทวาภิบาล จนถึงสุดเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ยานที่พักอาศัยคอนขางหนาแนนอยูบริเวณรอบ ๆ  ยานพาณิชยกรรมถนนผดุงพานิช 

ยานวัดเหนือถนนสุขบูรพา บริเวณวัดกลางม่ิงเมือง สวนพื้นที่พักอาศัยเบาบางกระจายอยูทั่วไปปะปน

กับวัดและโรงเรียนซึ่งมีกระจายอยูท่ัวพื้นที่เขตผังเ มืองรวม 

  บริเวณสถานที่ราชการ      รวมกลุมอยูบริเวณตอนใตของบึงพลาญชัย       บริเวณถนน

เทวาภิบาล   ถนนสุริยเดชบํารุง   ไดแก  ศาลากลางจังหวัด  ศาล   ที่วาการอําเภอ  สํานักงานที่ดินจังหวัด      

สวนโรงพยาบาลและเรือนจําอยูบริเวณดานใตของเมือง 

  นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน  เชน โรงเรียน บังกะโล รานอาหาร 

กระจายตัวอยูตามแนวรอบบึงพลาญชัย   และบริเวณทางไปจังหวัดกาฬสินธุนอกเขตเทศบาลฯ 

  จากการพิจารณาโครงสรางถนน เสนทางคมนาคม พื้นที่รองรับการกระจายตัวของ

อาคารประเภทตาง ๆ แนวโนมมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดวาจะขยายตัวตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข 23   ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณดานทิศใตของชุมชนซึ่งการขยายตัวของการใชที่ดิน  

คาดวาจะเปนไปตามประเภทการใชที่ดินซึ่งจําแนกตามที่ประกาศทายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2531)  
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การใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  พ.ศ.  2550 
(พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  11.63  ตารางกิโลเมตร) 

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 

- พื้นที่การเกษตร   2.24 19.3 

- พื้นที่พาณิชย /ที่อยูอาศัย 6.67 57.3 

- พื้นที่คู คลอง / หนองน้ําสาธารณะ 0.34 2.9 

- พื้นที่สวนราชการ เชน  คายทหาร ฯลฯ 0.60 5.1 

- พื้นที่วางเปลา 1.00 8.6 

- พื้นที่สวนสาธารณะ  /นันทนาการ 0.23 2 

- พื้นที่สถานศึกษา 0.35 3 

- พื้นที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 
 

 

2.  ดานสังคม 

ชุมชน 

 สภาพปจจุบันของชุมชนเมืองรอยเอ็ดทางดานกายภาพ  พบวา  ชุมชนเมืองรอยเอ็ดเปนเ มืองเกา

ที่เคยรุงเรืองในอดีต  ยังคงมีคูเมืองและกําแพงเมืองบางสวนเหลืออยู  แสดงใหเห็นถึงลักษณะพื้นที่ของ

ชุมชนเมืองเกาคอนขางเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ลอมรอบดวยคูเมืองและกําแพงเมือง  มีบึงพลาญชัยเปน

สัญลักษณของจังหวัด  ต้ังอยูบริเวณศูนยกลางเมืองของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ชุมชนในอดีตไดเกาะกลุม

ตามแนวถนนดานเขตคูเมือง บริเวณดานเหนือและดานตะวันออกของบึงพลาญชัยตามแนวถนนผดุง-

พานิช  ถนนหายโศรก  และถนนดํารงราษฎรวิถี  ปจจุบันชุมชนไดขยายไปในบริเวณดานใต และดาน

ตะวันออกของบึงพลาญชัยตามถนนเทวาภิบาล  ถนนประชาธรรมรักษ  และถนนปทมานนท  และได

ขยายตัวออกมานอกบริเวณคูเ มืองและนอกเขตเทศบาลทุกดาน ตามแนวถนนที่แยกออกจากบริเวณ

ชุมชนเมือง  ดานทิศใตจรดถนนเลี่ยงเมือง สวนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ  ชุมชนสวนใหญยังเปนพื้นที่

เกษตรกรรม พื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือเปนพื้นที่เขตทหาร  เทศบาลไดแบงชุมชนยอยเพื่อการพัฒนา

ไว    20    ชุมชน  ไดแก   ชุมชนทานคร   ชุมชนวัดปาเรไร   ชุมชนวัดเหนือ     ชุมชนวัดคุม   ชุมชนศิริ

มงคล    ชุมชนวัดบึง   ชุมชนรอบเมือง    ชุมชนพระอารามหลวง ชุมชนทุงเจริญ     ชุมชนพิพิธภัณฑ      

ชุมชนตลาดหนองแคน    ชุมชนศรีอุดม     ชุมชนวัดเวฬุวัน     ชุมชนบานหนองหญามา    ชุมชน  บขส.   

ชุมชนจันทรเกษม   ชุมชนโรงพยาบาล  ชุมชนราษฏรอุทิศ   ชุมชนโรงเรียนเ มือง    และ  ชุมชนม่ันคง

พัฒนา ในแตละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนรวมกันบริหารและพัฒนาชุมชน  ประกอบดวย 

ท่ีมา    :    ขอมูลกองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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1. ประธานกรรมการชุมชน 

2.    รองประธานกรรมการ 

2. กรรมการฝายปกครอง 

3. กรรมการฝายการคลัง 

4. กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

5. กรรมการฝายสาธารณสุข 

6. กรรมการฝายการศึกษา 

7. กรรมการและเลขานุการ 

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น    ไดแก   งานประเพณีปใหมและกาชาด  ,  งานบุญผะเหวด  

(บุญมหาชาติ)  ,  งานประเพณีสงกรานต ,  งาน ประเพณีเขาพรรษา  ,  งาน ประเพณีออกพรรษาและ 

การกวนขาวทิพย ,  งานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป ฯลฯ 

วัด  ไดแก   

1. วัดบูรพาภิราม  (วัดพระอารามหลวง)   

2. วัดบึงพระลานชัย  (วัดพระอารามหลวง)  

3. วัดกลางม่ิงเมือง  (วัดพระอารามหลวง)   

4. วัดสระทอง    

5. วัดสระแกว   

6.  วัดเหนือ   

7.  วัดปาเรไร    

8.  วัดเวฬุวัน   

9.  วัดราษฎรศิริ   

10. วัดคุมวนาราม   

11. วัดสวางอารมณ   

12. วัดราษฎรอุทิศ   

13. วัดทานคร  

14. วัดบานหนองหญามา 
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ประชากรในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร 

อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การยายเขา  การยายออก  ในเขตเทศบาล 

(ป 2547 – 2551)  

พ.ศ. จํานวนประชากร จํานวน พื้นที ่ อัตรา อัตรา อัตราการ อัตราการ ความหนาแนน 

 ชาย หญิง รวม ครวัเรอืน (กม2) การเกิด การตาย ยายเขา ยายออก (คน/กม2) 

2547 17,518 18,396 35,914 10,158 11.63 477 156 198 716 3,088 

2548 17,359 18,535 35,894 11,255 11.63 473 21 282 728 3,086 

2549  16,630 17,980 34,610 11,300 11.63 447 6 405 688 2,975 

2550  16,092 17,322 33,414 13,642 11.63 474 125 305 702 2,948 

2551  16,760 17,953 34,713 13,897 11.63 403 44 523 764 2,984 
 

ที่มา   :   งานทะเบียนราษฎร   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ณ  วันที่   1  มีนาคม  2551  

 

จํานวนประชากรที่กําหนดตามชวงวัย 
 

ชวงอายุประชากร 
จํานวน (คน) 

รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

นอยกวา  1  ป 34 23 57 

1  ปเต็ม – 2  ป 331 322 653 

3  ปเต็ม – 5  ป 726 689 1,415 

6  ปเต็ม – 11  ป 1,973 1,872 3,845 

12  ปเต็ม – 14  ป 1,345 1,305 2,650 

15  ปเต็ม – 17  ป 964 996 1,960 

18  ปเต็ม – 49  ป 7,469 8,197 15,666 

50  ปเต็ม – 60  ป 1,909 2,168 4,077 

มากกวา 61 ป  

เต็มขึ้นไป 

1,560 2,029 3,589 

   33,912 

 

หมายเหตุ   :     ขอมูล   ณ  วันที่    1   มีนาคม    2551 
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การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
 

1.  อัตรากําลังเจาหนาที่ จํานวน   50  คน 

2.  รถดับเพลิงพรอมอุปกรณ  ขนาด   2,000  ลิตร จํานวน     3  คัน 

     รถดับเพลิงพรอมอุปกรณ  ขนาด   4,000  ลิตร จํานวน     1  คัน 

3.  รถบรรทุกน้ํา                     ขนาด   10,000  ลิตร จํานวน     2  คัน 

     รถบันไดกูภัย  ขนาดความสูง  15  เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน     1  คัน 

4.  รถตรวจการณ จํานวน     2  คัน 

5.  เคร่ืองสูบน้ํา    ขนาด  3  นิ้ว                              จํานวน     5  เครื่อง 

6.  เครื่องตัดถางชนิดไฮดรอลิก           จํานวน    1   เครื่อง 

7.  เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง            จํานวน   40  เคร่ือง (ประจําที่ต้ังและรถดับเพลิง) 

8.  เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง จํานวน   80  จุด  (ตามยานชุมชนที่มีความเสี่ยงภัย) 

9.  เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ (ชุด SCBA) จํานวน     4  ชุด       

10.  ชุดผจญเพลิง  จํานวน   51  ชุด 

11.  รอกชวยชีวิต จํานวน     2 ชุด 

12.  เครื่องอัดอากาศ  (อัดอากาศใหเคร่ืองชวยหายใจ) จํานวน    1   เครื่อง 

13.  เครื่องระบายควัน จํานวน    1   เครื่อง 

14.  ทอธารประปาดับเพลิง จํานวน    104  จุด 

15.  แหลงน้ําดับเพลิงธรรมชาติ จํานวน    5   แหง 

16.  จุดเสี่ยงภัยจากอัคคีภัย จํานวน    9   จุด 

17.  จุดเสี่ยงภัยจากอุทกภัย จํานวน    8   จุด 

18.  ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน    1   แหง 

19.  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน  336  คน 

 

จํานวนเหตุเกิดเพลิงไหมในรอบป  2550 

- ในเขตเทศบาล          14   คร้ัง   จํานวนความเสียหาย             395,000  บาท 

- นอกเขตเทศบาล        14   คร้ัง   จํานวนความเสียหาย          1,795,000  บาท 
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3.  ดานการศึกษา 
 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  7  แหง  และศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  1  แหง  เปดการสอนตาม  พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ตั้งแตชั้นอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกองการศึกษาเปนหนวยกํากับดูแล  ดังนี้ 

 
 

สถิติจํานวนโรงเรียน หองเรียน ครู และนักเรียน ท่ีสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (ปการศึกษา  2550) 
 

 
  นักเรียน  ( คน ) 

ชื่อโรงเรียน จํานวนหองเรียน 

( หอง ) 

คร ู

( คน ) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

44 

15 

12 

13 

29 

21 

10 

65 

21 

17 

20 

32 

28 

14 

181 

76 

50 

88 

83 

67 

71 

827 

330 

247 

273 

464 

331 

196 

489 

- 

- 

- 

283 

185 

- 

58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 144 197 616 2,668 957 58 

 

ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

หมายเหตุ   :     ขอมูล   ณ  วนัที่   1   มีนาคม    2551 

กีฬานันทนาการ / พักผอน 
 

-  สนามกีฬาเอนกประสงค จํานวน     8     แหง 

-  สนามตะกรอ   จํานวน     8     แหง 

-  สนามฟุตบอล   จํานวน     7     แหง 

-  สนามบาสเกตบอล  จํานวน     4     แหง 

-  สนามเด็กเลน   จํานวน     7     แหง 

-  หองสมุดประชาชน  จํานวน     1     แหง 
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ขอมูลอาคารสถานที่ 
 

โรงเรียน 

ที่ รายการ ท. 1 ท. 2 ท. 3 ท. 4 ท. 5 ท. 6 ท. 7 รวม 

1 อาคารเรียน  1  ช้ัน       1 1 

2 อาคารเรียน  2  ช้ัน  1 1 1  1  4 

3 อาคารเรียน  3  ช้ัน 1 1 1 1 2 1 1 8 

4 อาคารเรียน  4  ช้ัน 2     1  3 

5 อาคารไม  2  ช้ัน   1    1   2 

6 อาคารอเนกประสงค 1    2 1  4 

7 โรงอาหาร 2 1  1 1 1 1 7 

8 หองน้ําหองสวม 2 2 3  1 3 1 12 

9 หอประชุม 1 1 1 1    4 

10 อาคารหองสมุด   1 1   1 3 

11 อาคารปฐมวัย      1  1 

 รวม 10 6 7 5 7 9 5 49 
 

ท.1  =  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

ท.2  =  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

ท.3  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

ท.4  =  โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

ท.5  =  โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

ท.6  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

ท.7  =  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

อาคารสถานที ่
พาหนะ   กองการศึกษา  จํานวน  5  คัน 

1. รถบัส    จํานวน  3  คัน 

2. รถหกลอ   จํานวน  1  คัน 

3. รถตู     จํานวน  1  คัน 
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ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เปนศูนยรวมดานการศึกษาทุกระดับ  แบงสถานศึกษาออกตาม

ลักษณะการจัดขององคกรภาครัฐ  และเอกชน  ไดดังนี้ 

 1.  สถานศึกษาสังกัดองคกรภาครัฐ  มีดังนี้ 

  1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  ซึ่งมีเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดรับผิดชอบจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น  ไดจัดการศึกษาแบงเปน  5  ระดับคือ 

  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนวัยเรียน  จํานวน  1  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

จํานวน  1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา (โรงเรียนกีฬา)  และโรงเรียนเทศบาลวัด

เวฬุวัน   

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน  4  โรงเรียน   

คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  และ

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   

  -  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  จํานวน  1  แหง  คือ  

โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด 

  1.2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบงออกเปน  5  ระดับ  

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน  2 โรงเรียน   

คือ  โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  และโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด   

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียน 

รอยเอ็ดวิทยาลัย  และโรงเรียนสตรีศึกษา   

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จํานวน  4  แหง  คือ  วิทยาลัย 

อาชีวศึกษารอยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด  และวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   

-  นอกจากนี้ยังมีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  1  แหง  
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 2.  สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้  

  2.1  ศูนยรับเลี้ยงเด็ก  มี  2  แหง   

  2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย  มี  2  แหง  คือ  โรงเรียน  ช.วิทยา 

และโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย 

  2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  แหง   คือ  

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน  

  2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  1  แหง  คือ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2.5  โรงเรียนกวดวิชามี  4  แหง  คือ  บิ๊คบุค  โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค  เบนส  

และโรงเรียนกวดวิชาอารซี 

  2.6  โรงเรียนสอนภาษา  คือ  โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ  โรงเรียน I Canread  

โรงเรียนแคมบริดจ 

 

4.  ดานการทองเที่ยว  กีฬา  นันทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีสถานที่ทองเที่ยว  สถานที่สําหรับเลนกีฬา     นันทนาการและ

สถานที่พักผอนหยอนใจหลายแหง  ดังนี้   

สนามกีฬาอเนกประสงค  จํานวน  8  แหง   

สนามตะกรอ  จํานวน  8  แหง   

สนามฟุตบอล  จํานวน  7  แหง   

สนามบาสเกตบอล  จํานวน  4  แหง    

สนามเด็กเลน  จํานวน  3 แหง  

หองสมุดประชาชน  จํานวน  1  แหง   

สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  จํานวน  1  แหง   

และศูนยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  จํานวน  1  แหง    

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีสวนสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ  จํานวน  2  แหง   

คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทรและสวนสาธารณะสระฮาง  
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5.  ดานสาธารณสขุ 

 

  1.  โรงพยาบาลของรัฐบาล     จํานวน  1  แหง   

2.  โรงพยาบาลเอกชน      จํานวน  3  แหง   

3.  คลีนิกเอกชน       จํานวน  54  แหง   

4.  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   จํานวน  3  แหง   

5. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน  20  แหง  และมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข      

    (อสม.)  จํานวน  195  คน  

6.  ตลาดเทศบาล    จํานวน     3  แหง   

7.  ตลาดเอกชน     จํานวน     2  แหง   

8.  รานเสริมสวย     จํานวน  133  แหง   

9.  รานอาหาร     จํานวน   216   ราน 

 

6.  ดานเศรษฐกิจ 

 

โครงสรางทางเศรษฐกิจ 

   
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จัดเปนเ มืองชุมทางที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

เนื่องจากมีทําเลที่ต้ังเกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงทําใหมีเสนทางคมนาคมติดตอกับ

จังหวัดตาง ๆ  ภายในภาคคอนขางมากและสะดวก  ซึ่งสงผลใหเมืองรอยเอ็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ทางดานการคา  พาณิชยและบริการคอนขางสูง  ทั้งอาคารพาณิชย  ศูนยบริการ  รานอาหารและสถาน

บริการตาง  ๆ  โดยสวนใหญจะกระจายตัวไปตามเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอกับจังหวัดอื่น ๆ  เช น  

เสนทางไปจังหวัดมหาสารคามและเสนทางไปจังหวัดกาฬสินธุ     เปนตน 
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ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
  ธนาคาร    จํานวน   13   แหง    

  ตัวแทนบริษัทประกันภัย  จํานวน   10   แหง   

  บริษัทประกันวินาศภัย  จํานวน   14   แหง   

  โรงแรม    จํานวน   14   แหง   

  หางสรรพสินคา   จํานวน     3   แหง   

  โรงภาพยนตร   จํานวน     2   แหง   

  สถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน     2   แหง   

  สถานีบริการน้ํา มันเชื้อเพลิง จํานวน   12   แหง  

  รานทอง     จํานวน   29   ราน 

 

 

7.  ดานสิ่งแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ภูมิประเทศ 

 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,400  มิลลิเมตรตอป   อุณหภูมิ 

เฉลี่ยต่ําสุดประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส  ประกอบดวย   3  

ฤดู  ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไป

จนถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ 

การใหบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

อัตรากําลังเจาหนาที่ 

1. พนักงานขับรถขยะ   จํานวน    13  คน 

2. พนักงานประจํารถขยะ   จํานวน    52  คน 

3. พนักงานปดกวาดถนน,  ตลาด  จํานวน    62  คน 
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ระบบเก็บรวบรวมและขนสงมูลฝอย 
1. ภาชนะรองรับมูลฝอย   แยกเปน 

- ถังพลาสติก  ขนาด   500  ลิตร จํานวน    400  ใบ 

- ถังเหล็ก  ขนาด   200  ลิตร จํานวน    300  ใบ 

- เขงไมไผสาน  ขนาด   240  ลิตร จํานวน    240  ใบ 

2. รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเปน 

 - ขนาด   18  ตัน  จํานวน   5  คัน   (รถขยะอัดทายไฮโดรลิค) 

- ขนาด   12  ตัน  จํานวน   6  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

- ขนาด     8  ตัน  จํานวน   2  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

- ขนาด     1  ตัน  จํานวน   1  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

3. รถเข็นขยะ  ขนาดความจุไมนอยกวา   1  ลูกบาศกเมตร จํานวน   20   คัน 

4.  รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ํา   ขนาด   4  ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

5.  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทรนเนอร ขนาด   4  ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

6.  รถกวาดและดูดฝุน    ถังบรรจุผงขนาด  3    ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

7.  รถตักหนาขุดหลัง       จํานวน   1  คัน    

8.  รถแมคโคร        จํานวน   1  คัน 

9.  รถแทรกเตอร         จํานวน   1  คัน    

10. รถสูบน้ํา ขนาด    4  นิ้ว     จํานวน   2  คัน 

ปญหาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
- มีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน 

- ประชาชนไมมีจิตสํานึก, ใหความรวมมือในการคัดแยกขยะกับโครงการของเทศบาลไมมาก 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
1. พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย  จํานวน  20  ไรเศษ ซ่ึงอยูในเขต  อบต. เหนือเมือง  อ. เมือง  จ.รอยเอ็ด   

โดยการกําจัดขยะ  -  ใชวิธีฝงกลบ   

2. ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย 

-  ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน 

-  ประชาชนไมมีจิตสํานึก ความรวมมือ ความรับผิดชอบ ในการทิ้งขยะ โดยทิ้งขยะไมถูกท่ี 

   ไมทิ้งขยะในที่ทางเทศบาลกําหนด 

-  พื้นที่ในการท้ิงขยะของเทศบาลไมเพียงพอกับปริมาณของขยะ 

-  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลเคียงมาใชพื้นที่กําจัดขยะรวม  ทําใหพื้นที่ไมเพียงพอ 
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8.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

  ในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายความเจริญไปสูทองถิ่นมากขึ้น โดยการ

กระจายเงิน กระจายงานและกระจายบุคลากรไปสูทองถิ่น  มีผลทําใหมีการขยายกิจการ  การลงทุน

และการทองเที่ยว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงประชาชนมีรายไดสูงขึ้น ประกอบ

กับ ประชาชนไดเพิ่มจํานวนมากข้ึน เปนผลทําใหมีการเพิ่มจํานวนยานพาหนะในอัตราที่สูงขึ้น

อยางรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาการจราจรและขนสงตามมา  เนื่องจากถนนและระบบการจราจรใน

เขตเมืองไมสามารถรองรับกับความตองการในการเดินทางของประชาชน  และจํานวนยานพาหนะ

ที่เพิ่มขึ้น เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดประสานงานกับ สภ.เมืองรอยเอ็ด และคณะกรรมการจัดระบบ

จราจรระดับจังหวัด  จัดระบบจราจรตลอดจนจัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรไปปฏิบัติหนาที่ประจําจุด

บริเวณที่มีการจราจรหนาแนน นอกจากนี้ไดจัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรกวดขันจับกุมผูฝาฝนไม

เคารพกฎจราจร เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายไดผลอยางจริงจัง ซึ่งในปจจุบันนี้สภาพการจราจร

ของเมืองรอยเอ็ดโดยรวมอยูในเกณฑดี   ความเร็วเฉลี่ย  ประมาณ  15 – 30  กิโลเมตร/ชั่วโมง   

 

สภาพพื้นที่การจราจร/ไฟฟาสาธารณะ 

  1.  มีการจัดระบบการเดินรถโดยใชวงเวียน   จํานวน     2    จุด 

  2.  การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)  จํานวน 5 เสนทาง  

คือ ถนนสุนทรเทพ  ถนนผดุงพานิช  ถนนคหบดีอุทิศ  ถนนราษฎรอุทิศ  และซอยขางตลาดทุง

เจริญดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออก 

  3.  ไฟสัญญาณจราจรอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน    10   จุด 

  4.  ไฟสัญญาณจราจรที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง     มีจํานวน      6   จุด 

  5.  ไฟฟาสาธารณะอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน 2,313   ชุด

และไฟฟาตามอาคารสํานักงาน  โรงเรียน  สถานที่ราชการตาง  ๆ  ที่สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

รวมถึงตลาดสด  ทั้ง  3  แหง  

  6.  ไฟฟาแสงสวางที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง  มีจํานวน   469   ชุด 
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เสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

 

ประเภทถนน จํานวนเสนทาง ระยะทาง สภาพถนน 

 

 

(สาย) (กิโลเมตร) 

 

ใชได

(สาย) 

ชํารุด 

(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 199 46.880 197 2 

แอสฟลทติก (ถนนเทศบาล) 21 13.780 13 8 

แอสฟลทติก (ถนนถายโอนจาก

กรมทางหลวง)/รับถายโอน 

7 11.712 7 - 

ลูกรัง, หินคลุก,  ดิน 59 7.840 47 12 

รวม 286 80.212 264 22 

อัตรากําลังเจาหนาที่ดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1.  พนักงานขับรถ  บรรทุก  6  ลอ   จํานวน    8    คน 

  2.  พนักงานขับรถ  บรรทุกเททาย (ดั้ม)  6  ลอ จํานวน    8    คน 

  3.  พนักงานขับรถ บดลอเหล็ก   จํานวน    1    คน 

  4.  พนักงานขับรถเกรด    จํานวน    1    คน 

  5.  พนักงานขับรถตัก    จํานวน    1    คน 

  6.  พนักงานขับรถยนตนั่ง  4  ประตู  จํานวน    1    คน 

จํานวนรถที่ใชในงานดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1.  รถยนตบรรทุก  6  ลอ    จํานวน    8    คัน 

  2.  รถบรรทุกเททาย 6  ลอ  (ดั้ม)      จํานวน    5    คัน 

  3.  รถบดลอเหล็ก    จํานวน    1    คัน 

  4.  รถเกรด     จํานวน    1    คัน 

  5.  รถตัก     จํานวน    1    คัน 

  6.  รถยนตนั่ง  4  ประตู    จํานวน    1    คัน 

 
 

 



21 
 

9.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ประกอบดวย 

 1. สภาเทศบาล  ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน    

ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจํานวน  18 คน ทําหนาที่เปน

ฝายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น 

 2. นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น    

นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล เปนผูชวยเหลือ 

ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามหลักเกณฑ    คือ  แตงตั้งรอง

นายกเทศมนตรี   ไดไมเกิน  3  คน  และนายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ

เลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดยแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกิน  3  คน  

นายกเทศมนตรี   จะทําหนาที่ฝายบริหาร    โดยการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย 

ที่ไดแถลงไวตอสภาฯ   ตลอดจนแผนงาน /โครงการที่กําหนดไว 

1. พนักงานเทศบาล  ทําหนาที่เปนฝายผูปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน/โครงการตาง ๆ   

ที่คณะผูบริหารกําหนดไว โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

 

 





โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล  

ปลัดเทศบาล  

สถานธนานบุาล หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  

กองชาง  กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม กองคลัง      ส ํานักปลัดเทศบาล

ฝายอํานวยการ    

-งานการเจาหนาที ่

-งานควบคุมเทศพาณิชย 

-งานพัฒนาและสงเสริมทองเที่ยว 

ฝายปกครอง     

-งานทะเบียนราษฎร 

-งานปองกนัและบรรเทา 

 สาธารณภัย 

-งานรักษาความสงบเรียบรอย 

 และความม่ันคง 

ฝายบริหารงานทั่วไป

-งานธุรการสารบรรณ 

-งานเลขานุการผูบริหาร 

-งานรัฐพิธี         

 

งานธุรการ      

ฝายบริหารงานคลัง  

-งานพัสดแุละทรัพยสิน        

-งานการเง ินและบญัช ี

ฝายพัฒนารายได  

-งานพัฒนารายได         

-งานผลประโยชน    

ฝายแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพยสิน 

-งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 

 ทรัพยสิน 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

-งานธุรการ    

ฝายควบคุมอาคาร 

และผังเมอืง 

-งานควบคุมอาคาร  

-งานผังเมือง         

-งานสถาปตยกรรม 

-งานวิศวกรรม  

ฝายการโยธา 

-งานสาธารณูปโภค  

-งานสวนสาธารณะ     

-งานศูนยเครือ่งจักรกล 

-งานสถานทีแ่ละไฟฟาสาธารณะ 

-งานวางระบบจราจร 

ฝายชางสุขาภิบาล 

-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

-งานควบคุมและตรวจสอบบําบดัน้ําเสีย 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

-งานธุรการ             

 

ฝายบริหารงานสาธ ารณสุข 

-งานแผนงานสาธารณสุข 

-งานเผยแพรและฝกอบรม 

 -งานรักษาความสะอาด      

ฝายบริการสาธารณสุข 

-งานศูนยบริการสาธารณสขุ 

-งานสัตวแพทย 

-งานปองกนัและควบคุม       

-งานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

-งานธุรการ 

-งานการเง ินและบญัช ี

-งานพัสดุ                  

ฝายบริหารการศึกษา 

-งานการเจาหนาที ่

-งานบริหารโรงเรียน   

-งานบริหารวิชาการ 

-งานนิเทศการศึกษา 

ฝายสงเสริมการพฒันา 

ศาสนาวัฒนธรรม 

-งานการศึกษานอกโรงเรียน 

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

-งานอนุรักษโบราณสถาน 

-งานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

-งานนิติกรรมสัญญา       

-งานรับเรื่องราวรองทุกข 

-งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

-งานบริการขอมูลขาวสารของ 

  ทองถิน่ 

ฝายแผนงานแล ะ 

งบประมาณ 

-งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

-งานจัดทํางบประมาณ  

 

ฝายสังคมสงเคราะห 

-งานสังคมสงเคราะห  

-งานสวัสดิการเด็กและ 

  เยาวชน 

ฝายพัฒนาชุมชน     

-งานพัฒนาชุมชน 

-งานธุรการ             

ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

-งานสุขาภิบาล        

-งานอนามัยสิ่งแวดลอมควบคุม 

 มลพิษและเหตุรําคาญ 
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งานธุรการ      
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแบงสวนการบริหารออกเปน ดังนี้  

1) สํานักปลัดเทศบาล 

2) กองวิชาการและแผนงาน 

3) กองชาง 

4) กองคลัง 

5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

6) กองการศึกษา  (มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  7 แหง) 

7) กองสวัสดิการสังคม 

8) หนวยงานตรวจสอบภายใน 

9)    สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา)  1 แหง 

อัตรากําลังเจาหนาที่ในสวนตาง ๆ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

บัญชีแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล  

    ล ูกจางประจําและพนักจางเทศบาล 
 

สวนการบริหาร พนักงาน

เทศบาลสามัญ 

พนักงาน 

ครูเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

- สํานักปลัดเทศบาล 

- กองวิชาการและแผนงาน 

- กองคลัง 

- กองการศึกษา 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- กองสวัสดิการสังคม 

- กองชาง 

- สถานธนานุบาล 

- ตรวจสอบภายใน 

30 

10 

26 

18 

15 

5 

23 

7 

1 

- 

- 

- 

192 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

1 

5 

1 

4 

- 

- 

55 

8 

5 

26 

80 

3 

46 

- 

- 

รวม 135 192 18 223 

 

ที่มา   : สํานักปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ณ  วันที่   1   มีนาคม   2551 
 



ที่มา   :  กองคลัง    สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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10.  สถานะการคล ัง    เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 

1. รายรับ  ปงบประมาณ 2546 - 2550 
 

ประเภท 2546 2547 2548 2549 2550 

1. หมวดภาษีอากร 

2. หมวดคาธรรมเนียม  

    คาปรับ และใบอนุญาต 

3. หมวดรายไดจาก 

    ทรัพยสิน 

4. หมวดรายไดจาก    

    สาธารณูปโภคและ 

    กิจการพาณิชย 

5. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 

6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะ   

   กิจหรือเงินอุดหนุนทั่วไปที่ 

   ระบุวัตถุประสงค 

7.  หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 

83,073,782.49 

4,744,944.30 

 

4,139,068.78 

 

1,266,060.16 

 

 

77,822,217.85 

16,548,100.00 

 

 

3,509,397.05 

100,892,979.93 

4,959,526.07 

 

5,107,179.41 

 

1,746,549.03 

 

 

6,000,744.00 

103,129,040.91 

 

 

2,344,622.02 

98,025,226.13 

5,279,804.75 

 

7,036,168.55 

 

1,626,824.02 

 

 

35,917,706.00 

108,627,545.51 

 

 

9,029,607.12  

85,877,120.79 

5,040,031.08 

 

8,264,986.41 

 

1,802,007.58 

 

 

39,449,447.00 

132,577,488.50 

 

 

6,348,857.90  

84,057,079.83 

5,563,270.25 

 

8,243,725.62 

 

1,772,682.19 

 

 

44,889,854.00 

161,630,198.28 

 

 

5,350,000.58  

รวม 191,103,570.63  224,180,641.37  265,542,882.08  279,359,939.26  311,506,810.75 
 

2. รายจาย  ปงบประมาณ  2546 – 2550  
 

ประเภท 2546 2547 2548 2549 2550 

1.  รายจายงบกลาง 

2.  รายจายตามแผนงาน (รวม) 

2.1  รายจายประจํา 

-  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 

-  หมวดคาจางชั่วคราว 

-  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัด ุ

-  หมวดคาสาธารณูปโภค 

-  หมวดเงินอุดหนุน 

-  หมวดรายจายอื่น 

2.2  รายจายเพื่อการลงทุน 

3. รายจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หรือเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค 

7,455,835.09 

94,300,293.65 

62,409,216.53 

18,635,494.61 

12,710,511.53 

28,511,440.49 

1,467,769.90 

1,084,000.00 

- 

31,891,077.12 

70,177,861.95 

8,673,536.98 

100,537,050.66 

63,347,067.66 

19,850,744.92 

13,233,788.24 

27,927,659.27 

1,414,875.23 

920,000.00 

- 

37,189,983.00 

75,946,746.01 

13,405,429.94 

108,373,043.22 

83,033,499.22 

21,519,552.50 

15,474,304.28 

42,179,091.77 

2,830,550.67 

1,030,000.00 

- 

25,339,544.00 

108,464,756.39 

17,599,502.76 

126,776,224.91 

92,788,109.91 

25,583,116.89 

14,380,545.78 

45,084,469.39 

2,235,327.85 

5,461,550.00 

43,100.00 

33,988,115.00 

132,100,642.55 

15,117,525.66 

117,989,406.78 

105,967,197.18 

28,102,575.98 

16,723,147.67 

51,761,132.69 

5,026,706.84 

4,319,834.00 

33,800.00 

12,022,209.60 

161,591,900.94 

รวม 171,933,990.69 185,157,333.65  230,243,229.55  276,476,370.22  294,698,833.38 
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แผนภูมิแสดงสถานะการคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

รายรับ-รายจาย (รายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

การเปรียบเทียบรายจายประจํา/รายจายเพื่อการลงทุน  

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให    (เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 

หนวย  :   ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 

หนวย :  ลานบาท 
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ขอมลูดานพาณิชย 

 
1.  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน   1   แหง  

2.  สถานธนานุบาลเอกชน   จํานวน   2   แหง  

 

สถานธนานุบาล 
 

ชื่อ / รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 

1. เงินทุน 

2. เงินทุนหมุนเวียน 

3. กําไรสุทธิ 

4. จํานวนผูใชบริการ 

5. ทรัพยสินหลุดจํานํา 

35,591,248.64 

2,447,716.30 

5,821,830.10 

27,542.00 

3,396,750.00 

39,018,764.20 

3,427,515.56 

5,422,746.72 

25,924.00 

3,322,950.00 

42,218,508.37 

3,145,193.10 

6,006,691.95 

26,504.00 

2,312,950.00  

45,707,389.70 

3,483,881.33 

5,908,940.65 

29,923.00 

1,950,750.00  

56,776,419.53 

4,250,802.55 

7,055,419.53 

31,898.00 

3,023,600.00  
 

ที่มา  :   สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

 

 

 

 

@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



27 

สวนที่  3 

ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาประจําป  พ.ศ.  2550 

  แผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  (พ.ศ.  2550 – 2552) ประจําป พ.ศ.  2550    

และฉบับแกไขเพิ่มเติม   จํานวน  2  ฉบับ   ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น   313   โครงการ   เทศบาล

สามารถดําเนินการไดจํานวน   160  โครงการ   คิดเปนรอยละ  51   ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ     การปรับปรุงพื้น ที่   และการกอสราง

สาธารณูปการอันเปนการสงเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน     เช น   การ

กอสรางซอมแซมถนน  ทอระบายน้ํา   ไฟฟา   เปนตน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  

57  โครงการ  คิดเปนรอยละ  18    ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด

จํานวน    1    โครงการ  คิดเปนรอยละ  1  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 

  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล

ควรกระทําเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ  ใน

เมือง  ใหดําเนินไปดวยความม่ันคงยิ่งขึ้น  และขยายตัวออกไปรับการเพิ่มขึ้นของประชากร  และวิถีทาง

ธุรกิจใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน   4   โครงการ   คิดเปนรอยละ  1  ของ

จํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด   2    โครงการ  คิดเปนรอยละ 50  ของ

จํานวนโครงการในสาขานี้  

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม

ประกอบดวย  ประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยวทุกรูปแบบ  พัฒนาแหลงทองเที่ยว อนุรักษฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานประจําป    เปนตน   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน    

5   โครงการ   คิดเปนรอยละ  1   ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด  

จํานวน   1   โครงการ   คิดเปนรอยละ  20  ของจํานวนโครงการในสาขานี้  

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  เปนการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับดาน

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น   สงเสริมและ

พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  64  โครงการ   

คิดเปนรอยละ  20  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถดําเนินการไดท้ังหมด  จํานวน   44  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  59   ของจํานวนโครงการในสาขานี้  
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม        เปนการพัฒนาครอบคลุม 

กิจกรรมที่เทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีอยูอาศัยในเมือง ใหมีระดับคุณภาพของชีวิตท่ีมี

คุณคาและที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสรางบรรยากาศ

แหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  82  

โครงการ คิดเปนรอยละ  26  ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาลสามารถดําเนินการไดท้ังหมด  

จํานวน    41  โครงการ คิดเปนรอยละ  50   ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี    เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม 

ที่เทศบาลพึงกระทํา  เพื่อเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารใหสามารถอํานวยการบริการแก

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เช น  การสงเสริมความรูความสนใจกับกิจการของทองถิ่น   การ

ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 

จํานวน  101  โครงการ คิดเปนรอยละ  32   ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาลสามารถดําเนินการ

ไดทั้งหมด  จํานวน    71  โครงการ   คิดเปนรอยละ  70   ของจํานวนโครงการในสาขานี้  

 

แผนภูมิแสดงการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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จากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดป    พ.ศ. 2550  ในยุทธศาสตรการพัฒนาจํานวน  

6  ยุทธศาสตร  มีโครงการบรรจุในแผน  จํานวนทั้งสิ้น  313 โครงการ  เทศบาลสามารถดําเนินการตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทั้งหมด  จํานวน  160  โครงการ    คิดเปนรอยละ  51  ของจํานวน

โครงการท้ังหมด 

เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดทุกโครงการ 

เนื่องจากมีปจจัย และสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาหลายประการ    เช น  

  1. ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับจัดสรรงบประมาณจาก

สวนกลางลาชากวากําหนด จึงทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ไดทันตามที่ไดวางแผนไว 

2. ปจจัยดานปญหาของทองถิ่น  มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เทศบาลจึงจําเปนตอง 

พิจารณาดําเนินการแกไขปญหาที่รุนแรงและสําคัญตามลําดับกอนหลัง 

  3. ปจจัยดานนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปญหา      ความตองการของ

ประชาชนและทองถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของทองถิ่น   จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบาย

ใหสอดคลองในการบริหาร  ทําใหโครงการตาง ๆ  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลตองปรับเปล่ียนไป

ตามนโยบายและจําเปนตองกระจายการพัฒนาไปทุก ๆ  สาขาอ่ืน 

  จากปจจัยเหลานี้ ทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา 

ทั้งหมดท่ีกําหนดไว  แตอยางไรก็ตาม  เทศบาลสามารถนําปจจัยเหลานี้มาศึกษาวิเคราะหสรุปเพื่อเปน

ขอมูลและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาในปตอ ๆ ไป 
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สวนที่  4 

สรปุยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

รอยเอ็ดเมืองนาอยู    ผูคนนารัก   ฟูมฟกตํานานเมือง 
 

ลือเลื่องประเพณ ีวัฒนธรรม        งามล้ําแหลงทองเที่ยว 
********* 

 

รอยเอ็ดเมืองนาอยู หมายถึง บานเมืองมีภู มิทัศนสวยงาม  มีความเปนระเบียบ 

  เรียบรอย  มีสิ่งแวดลอมดี  มีบริการขั้นพื้นฐานทั้ง  

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางเพียงพอให 

สังคมชุมชนเกิดความสามัคคี  มีสวนรวมในการ 

ทํางานและรับผิดชอบชุมชนตนเองมากข้ึน รวมทั้ง 

 เปนสังคมปลอดยาเสพติด                  

ผูคนนารัก                หมายถึง ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดีท้ังรางกาย 

และจิตใจ ประพฤติตนตามคําสอนของศาสนา มีจิตใจ 

โอบออมอารี และมีคุณธรรม  ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎ  

กติกาและระเบียบของสังคม 

ฟูมฟกตํานานเมือง หมายถึง อนุรักษ  ฟนฟู  เผยแพรประวัติความเปนมาของเมือง 

  รอยเอ็ด เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาสืบตอและ 

  หวงแหนตอไป 

ลือเลื่องประเพณี         หมายถึง การอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

วัฒนธรรม  อันดีงามใหคงอยูสืบไป ตลอดจนการพัฒนาเพื่อ 

 สงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น  

งามล้ําแหลง หมายถึง การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใหสวยงามใหสอดคลอง 

ทองเที่ยว กับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและการสงเสริมการ 

 ทองเที่ยวและเพิ่มรายไดในทองถิ่น  
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พันธกิจ 
 

พันธกิจที่  1 เพิ่มศักยภาพของเ มือง 

 

พันธกิจที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
 

พันธกิจที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 

จุดมงหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ดําเนินการพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถวนหนา  

2. ดําเนินการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภาคประชาชน 

3. ดําเนินการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา 

4. ดําเนินการพัฒนาเพื่อใหเกิดการสรางจิตสํานึกรักทองถิ่น 

5. ดําเนินการพัฒนาสงเสริมการสรางรายไดใหกับประชาชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

6. ดําเนินการพัฒนาฟนฟูและจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองใหนาอยูและยั่งยืน  

7. ดําเนินการพัฒนาองคกรเทศบาลใหเปนองคกรธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

  จากสภาพความเปนจริงผลการดําเนินงานที่ผานมา ความมุงหวังในอนาคตและแนวทาง 

การพัฒนาที่จะสงเสริมหรือสนองตอบความตองการใหบรรลุผลตามความมุงหวัง  และสนองตอบตอ

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ดังนี้ .- 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน 

สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 

และอาคารสถานที่ 

- เพื่อกอสรางถนนหนทาง สะพาน ปรับปรุง 

ระบบระบายน้ําและทางเทาบนถนนทุกสาย  

ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพ 

และความรมรื่นเขียวขจี 

1.2  พัฒนาระบบจราจร - ติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะและสัญญาณไฟ 

  จราจรใหเพียงพอท่ัวถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การใชรถใชถนนใหมีประสิทธิภาพ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแก 

      ประชาชน 

- เพื่อเพิ่มรายไดและสรางอาชีพใหแก 

  ประชาชน 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

3.1 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการ 

      ทองเที่ยว 

- เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธ    เผยแพร    

   การทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

3.2 บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลง 

      ทองเที่ยว 

- เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุง 

สิ่งอํานวยความสะดวก  เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว   

สงเสริม  อนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมงาน  

ประเพณีและงานประจําป 
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                        4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

                            

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษา 

      และวัฒนธรรมในชุมชน  

- เพื่อเสริมสรางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น 

- เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

   และประเพณีทองถิ่น  

4.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ - เพื่อสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม 

 นันทนาการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

  

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพ 

อนามัยของประชาชน 

-  เพื่อใหประชาชนรูจักควบคุมโรคและ 

   ปองกันโรคตางๆ และมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน 

5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ - เพื่อใหช ุมชนมีความสะอาดและปลอดโรค 

   อันจะทําใหเกิดความเปนอยูในชุมชนดวย 

   ความผาสุขและสะอาด 

5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด - เพื่อลดการระบาดยาเสพติด  และปองกัน 

  ยาเสพติดกลับมาระบาด 

5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทา- 

      สาธารณภัย 

- เพื่อเสริมสรางหรือหามาตรการปองกันภัยที่ 

   จะมีตออาคารบานเรือน  สาธารณสมบัติ   

   และชีวิตผูคนที่พักอาศัย 

5.5   พัฒนาระบบการรักษาความสงบ 

      เรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 

- เพื่อสรางชุมชนใหมีความม่ันคง  ปลอดภัย 

   มีความเปนระเบียบเรียบรอย 

5.6  สังคมสงเคราะห -  เพื่อสงเคราะหเด็กและเยาวชน  คนชรา  

 คนพิการ  ทุพพลภาพ  ประชาชน  ผูทุกขยาก   

ขาดแคลน  ไรที่พึ่ง  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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   6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอน 

      หยอนใจและสวนสาธารณะ 

- เพื่อบูรณะปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ 

  และประชาชนมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

6.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน 

       การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดลอม 

- เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ 

  จัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให  

  แกประชาชนและเฝาระวังและปองกัน 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย -  เพื่อทําการบําบัดสภาพแวดลอมที่เปน 

   อันตรายตอการดํารงชีวิตของประชาชนให 

   ดีข้ึน  ตลอดจนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ 

   ถูกทําลายใหกลับคืน  หรือทดแทนดวย 

   ทรัพยากรท่ีมีคุณคาทัดเทียมกัน 

6.4 บําบัดและจัดการขยะ 

 

- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยและกากของเสียที่เกิด 

   จากชุมชน 
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

- เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสมีสวนรับรู  

แสดงความคิดเห็นหรือรวมทํางาน ทํา 

กิจกรรมกับเทศบาลและประชาสัมพันธ 

ปลูกฝงใหประชาชนในชุมชนมีความรูและ 

เขาใจกิจการของเทศบาลและรักษาสิทธิ 

ของตน  ปฏิบัติใหถูกตองกับความคาดหวัง 

ของทางราชการ 

7.2 สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับ 

กิจการของทองถิ่น 

- เพื่อประชาสัมพันธปลูกฝงใหประชาชนม ี

  ความรูและเขาใจในกิจการของเทศบาลและ 

  รักษาสิทธิและเสียงของตน ปฏิบัติให 

 ถูกตองกับความคาดหวังของทางราชการ 

7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร - เพื่อยกระดับความรูความสามารถของ 

พนักงานเทศบาลใหสามารถปฏิบัติงาน 

อยางมีประสิทธิภาพและมีกําลังใจปฏิบัติ 

งานอยูตลอดเวลา 

7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได - เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเทศบาล 

7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช 

และสถานที่ปฏิบัติงาน  

- เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ 

ปฏิบัติงานใหเพียงพอ ทันสมัย และ 

เหมาะสมเพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเปนการประหยัด 

คาใชจาย 

7.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน 

และบัตร 

- เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของ 

เทศบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต 

เทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 

  2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขาย

ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล 

  3.  สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยง

ประสานกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  4.  พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยใหมี

สัญญาณไฟ  ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 

  5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 

  6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนในการรณรงค

สรางจิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 

  7.  กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเ มืองใหเกิดประสิทธิภาพ

สอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

  8.  สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

ใหแกชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม 

9.   ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึง  

ชุมชนอยางท่ัวถึง 

10.  สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เช น ไฟฟา ประปา  

โทรศัพทและการส่ือสารดานโทรคมนาคมอื่น ๆ ไปสูชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  

  11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและอํานวย

ประโยชนดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน 

  12. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่  อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย 

ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 

  13.   สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพื้นที่วาง รวมทั้งที่ของ

หนวยงานราชการ  เอกชน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนและประชาสังคมเพื่อนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

  2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ 

  3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาที่ระลึกของชุมชน 

  4. ฝกอบรมให มีความรูและทักษะในเชงิธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และ

ตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

  1.  สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   

ใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของภาคอีสานตอนกลาง 

2.  พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกจุดดึงดูดนักทองเที่ยว  

สงเสริมอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และงานประจําป 

  3.  สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

  แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตร 

ใหมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

  2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบ

ตาง ๆ    เช น    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ    เทศบาล    

ภาคเอกชน  ชุมชนและครอบครัว 

  3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  

  4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพื่อกระตุนและ

สนับสนุนการคนควาความรูของครอบครัวและชุมชน 

  5.   สงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของ

กลุมเปาหมายตาง ๆ  ทั้งในระบบ  นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
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  6. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร ใหมี

ความสมดุลสัมพันธกัน    ทั้งหลักสูตรที่เนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรที่เนนความ

สนใจของผูเรียน  และหลักสูตรทองถิ่นที่เปนภู มิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน  

  7.  สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการคนควา วิจัย การ

สาธิตการสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กที่ มีปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

  8. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมอยาง

ตอเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  9.  พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเปน

ทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  

  10. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ใหทันสมัย

ถูกตองเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนา  

2.  สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 

  3.  สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปน

ประโยชนตอสุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

  4. สงเสริมใหหนวยงาน ของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ

จัดกิจกรรมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง รวมทั้งจัดใหมีสถานที่ออกกําลัง

กายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง  

  5.  สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอย

ควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 

  6.  สนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข  โดยการพัฒนา 

องคความรูตามภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุข 

  7.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและ

โรคติดตออื่น ๆ 

  8. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดย 

ใหมีมาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
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  9. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนได

มีเครื่องมืออุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอม   ตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทา

สาธารณภัยได 

  10. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง  ๆ  โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน  

  11. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพึ่งตนเองได ตระหนักถึง

หนาที่ท้ังตอตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การ

พัฒนากระบวนการสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่ มีคุณภาพแกสังคม 

  12.  สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   และ

รวมมือกันเผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 

  13.  สงเคราะหเด็กและเยาวชน   คนชรา   คนพิการทุพพลภาพ  ประชาชน  ผูทุกขยาก  

ขาดแคลน ไรที่พึ่ง  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

  1.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหม

อยางเหมาะสม 

  2. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสง

และการกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

  3. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกร

ชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังให

ความรวมมือในการปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  4.  จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพื้นที่สีเขียว     เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มี 

สีเขียวพื้นที่โลงและสวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจํานวนคน และการเจริญเติบโตของชุมชน 

รวมท้ังเพื่อเปนการเสริมสรางภูมิทัศนทองถิ่น  

5.  สงเสริม ประสาน และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง   ภูมิภาคและ 

ทองถิ่นอื่น   องคกรเอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ด ี

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ   มุงผลสัมฤทธิ์

ของการบริหารงบประมาณ 

  2.  เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคม  

ทั้งภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชน

ในการรวมคิดรวมทํารวมรับผิดชอบและรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  3. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ใหเนน

ความสามารถ และสรางประโยชนใหแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพื่อ 

รองรับการกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ   และเพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความ

โปรงใส 

  4. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน และนําเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 

  5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อ

สรางกระบวนการเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพื่อการสรางชุมชนที่เขมแข็ง 

  6. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาตนเองและชุมชน 

  7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษี

และคาธรรมเนียมที่มุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และใหรายไดเพียงพอในการบริการ 

จัดการดานสังคมอยางทั่วถึง  

  8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ ใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาล

อยางท่ัวถึง  

  9. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานที่ฟุมเฟอยทุกประเภท    ตลอดจนการใชมาตรการ

ประหยัดไฟฟา  น้ํามัน  ดวยการจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแทนที่ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด 

1. วิสัยทัศน 

“มุงเปนแหลงผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิชั้นดีสูตลาดโลก  ควบคูไปกับการสงเสริม 

การทองเที่ยว   การพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานเพื่อสรางรายได    และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน” 

2. พันธกิจ 

 พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิและการทองเที่ยวให มีคุณภาพ 

 พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม เปนภูมิคุมกันสังคม 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

3. เปาประสงค 

“ประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น  รอยละ  4  ตอป  และสังคมสงบเรียบรอยสมานฉันท” 

4. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่  1 :  สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็ง 

  1.  พัฒนาการผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิ   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

   1.1  สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิ GAP  และชีวภาพ 

   1.2  สงเสริมการแปรรูปขาวหอมมะลิ  

   1.3  สงเสริมการตลาดขาวหอมมะลิ  

   1.4  สงเสริมการวิจัย  และพัฒนา 

  2.  ปรับโครงสรางการผลิตการเกษตร  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

   2.1  สงเสริมการปลูกพืชระยะสั้น (Cash  crop)  ไดแก  พืชผักปลอดภัยจาก

สารพิษ  พืชตระกูลถ่ัว  มะละกอ  และขาวโพดฝกสด 

   2.2  สงเสริมการปลูกไมผล  ไมยืนตน  5  ชนิด  ไดแก  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  

อินทผลัม  มะยงชิด  และมะมวงโชคอนันต 
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  ยุทธศาสตรที่  2 :  เพิ่มศักยภาพการสรางรายไดจากภาคการทองเที่ยว 
  กลยุทธการดําเนินงาน  4  กลยุทธ  ประกอบดวย 

  1.  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวหล ัก   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

   1.1  สรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  ไดแก    พระมหาเจดียชัยมงคล   บึงเกลือ  

บึงพลาญชัย  บอพันขัน 

   1.2  จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว  ไดแก  การจัดปฏิทินการทองเที่ยว 

ประจําป  โครงการ  Visit  Roi-et   Year  และอื่น ๆ  

   1.3  ประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานสื่อตาง  ๆ อยางตอเนื่อง 

2.  พัฒนาการผลิตและจําหนายของฝาก ของที่ระลึก   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 2.1  สงเสริมการผลิตของฝาก  ของที่ระลึก  ใหมีประสิทธิภาพ 

 2.2  จัดหาและพัฒนาสถานที่จําหนายของฝาก ของที่ระลึกใหไดมาตรฐาน และ 

มีความสะดวก 

3.  เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริการนักทองเที่ยว   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

 3.1  เพิ่มประสิทธิภาพโรงแรมที่พัก  รานอาหาร  การใหบริการ  และสิ่งอํานวย 

ความสะดวกตาง  ๆ  ท่ีไดมาตรฐาน 

4.  ปรับบทบาทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาสงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยวใน 

พื้นที่   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

   4.1  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาเปนเจาภาพหลักในการสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ตามศักยภาพ  โดยดําเนินการใน  2  ระดับ  ไดแก  ระดับทองถิ่น(Domestic) 

และระดับเขต (Region) 
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ยุทธศาสตรที่  3 :  พัฒนาคน และสังคมใหเขมแข็ง 

 

  กลยุทธการดําเนินงาน  3  กลยุทธ  ประกอบดวย 

  1.  พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน    มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

   1.1  สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  ในระดับทักษะ  ผูเช ี่ยวชาญ  ชางสิบหมู  

   1.2  สงเสริมการจัดตั้งเครือขายดานแรงงาน  เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน  ใหตรงตาม

ความตองการของตลาด  ระหวางภาครัฐ (หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  สถาบันอาชีวศึกษา  วิทยาลัย

ในวังชาย  องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่น ๆ)  ภาคเอกชน (ผูประกอบการ)  และแรงงาน  

2.  พัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชน  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

 2.1  สงเสริมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนลูกคูณบานหลานคูณเมือง  ทุกตําบล/ 

เทศบาล  โดยการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   2.2  สงเสริมการจัดคายเยาวชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

3.  สงเสริมกีฬาเพื่อการแขงขันสูอาชีพ   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

   3.1  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อการแขงขัน  6   ประเภท   ไดแก   มวยไทย  

มวยสากลสมัครเลน    ตะกรอ   ฟุตซอล   วอลเลยบอลชายหาด   เทนนิส   และกอลฟ      โดยมอบหมายใหมี

เจาภาพหลักในกีฬาแตละประเภทอยางชัดเจน 

4.  พัฒนาการบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน   มีแนวทางการพัฒนา  2 แนวทาง   

ดังนี้ 

4.1 ยกระดับการบริการของหนวยงานภาครัฐ 

4.2 อํานวยความสะดวกในดานโครงสรางพื้นฐาน  พัฒนาแหลงน้ํา  ดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรที่  4 :  การพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ดใหสอดคลองกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 
 

  วัตถุประสงค 

   (1)  เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความ 

ยากจนของประชาชน 

(1) เพื่อสรางสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน 

(2) เพื่อสรางการพัฒนาใหเกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 

(3) เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเ มืองที่ดี 

(4) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

(5) เพื่อปฏิบัติภารกิจอันเปนนโยบายรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ   เช น  

การแกไขปญหายาเสพติด   การปราบปรามการทุจริต  การปราบปรามผูมีอิทธิพล  การพัฒนาและสราง

โอกาสทางการศึกษา และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน 

  แนวทางดําเนินงาน  มี  5  แนวทาง   คือ 

(1) ลดจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ (20,000 บาท/คน/ป) จากขอมูล  

จปฐ.  ป  2545  ที่มีมากถึง  87,766  ครัวเรือน 

   (2)  สรางความม่ันคงในการทํางาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ตลอดจนการสรางครอบครัวใหมีความสุข 

(3)  สงเสริมรักษาและอนุรักษฟนฟูปาไม  และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ใหบริการน้ําชลประทานใหภาคเกษตรกรรมมากขึ้น 

(3) พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐมีความ 

โปรงใสและคุมคา 

(4) บรรเทาและแกไขปญหาการรองเรียนและชวยเหลือเหตุที่เกิดขึ้นจากภัย 

ธรรมชาติและสาธารณภัย 

(5) การดําเนินงานนโยบายของรัฐบาลในเรื่องยาเสพติด   การปราบปรามการ 

ทุจริตการปราบปรามผู มีอิทธิพล การพัฒนาการศึกษาและสุขภาพของประชาชนจะตองไดรับการปฏิบัติ

อยางจริงจังและเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
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ปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  จากการจัดทําประชาคมเมือง การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประกอบดวย     

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน    คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน  สวนราชการ  องคกรเอกชน  แกนนําชุมชน และสื่อมวลชน   จํานวน  250  คน  เ ม่ือวันท่ี   

28   เมษายน  2551   ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     เพื่อทราบปญหาและความตองการของ

ประชาชน  โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้  

  ประเด็นปญหาและความตองการ 

1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน  ตื้นเขิน   ไมไดมาตรฐาน  /  ปญหาน้ําทวมขัง  

ลักษณะ  ทอระบายน้ํามีไมเพียงพอ  ไมทั่วถึง   ทอที่มีอยูไมไดมาตรฐาน  อุดตัน เกิด

ปญหาน้ําทวมขัง   โดยเฉพาะในฤดูฝน 

ขอบเขต   ตามถนนหลายสายในเขตเทศบาล 

ความตองการ    1.  ขยายทอใหไดมาตรฐาน 

   2. ขุดลอกทอเพื่อไมใหทอน้ําอุดตัน 

1.2 ปญหาถนน  ตรอก  ซอย  หรือทางเทา  ชํารุด  ไมไดมาตรฐาน 

ลักษณะ    ถนนบางสายชํารุดเปนหลุม  เปนบอ  ไมมีทางเทา  ไมมีทอระบายน้ํา  

ขอบเขต     ถนนและซอยตาง ๆ  ในเขตเทศบาล 

ความตองการ    1.  ซอมแซมถนนที่ชํารุด 

   2.  กอสรางถนนที่ไดมาตรฐาน 

1.3 ปญหาไฟฟาสาธารณะชํารุด และมีไมทั่วถึง 

ลักษณะ   ไฟฟาสาธารณะมีไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  บางแหงชํารุด เสียหายบอย 

ขอบเขต    ถนนและซอยตาง ๆ  ในเขตเทศบาล 

ความตองการ    1.  ติดต้ังเสาไฟฟาพรอมแสงสวาง ตามถนน , ซอย อยางตอเนื่อง 

   2. หม่ันตรวจเช็คแสงสวางจากหลอดไฟ 

1.4  ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบ 

ลักษณะ    การจราจรคับค่ังและติดขัดบริเวณแยกที่สําคัญ และบริเวณหนาสถาน 

ศึกษาและบริเวณหนาหางสรรพสินคา    โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาเรงดวน 

ขอบเขต  ถนนสายหลักและบริเวณทางแยกที่สําคัญในเขตเทศบาล 

ความตองการ    1. จัดระเบียบจราจรโดยเฉพาะชวงชั่วโมงเรงดวน 

2. อบรมวินัยจราจร 

3. ดําเนินการตามกฎหมายตอรานคาท่ีวางสิ่งของบนทางเทา 
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  2.   ปญหาดานเศรษฐกิจ 

2.1 ปญหาการวางงาน 

ลักษณะ     ประชาชนในชุมชนยังไมมีงานทํา  ไมมีรายได  ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ  

ตามมา  เชน  ปญหาครอบครัว   ปญหาดานการประกอบอาชีพ  เปนตน 

ขอบเขต ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

ความตองการ    1.  สนับสนุนและสงเสริมการจัดต้ังกลุมอาชีพ 

   2. จัดหาตลาดแถวชานเมือง 

  3.   ปญหาดานสังคม 

3.1   ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน  ยังไมไดบริการอยางทั่วถึง 

ลักษณะ   ประชาชนขาดความรูความเขาใจในดานสุขภาพอนามัย และดาน 

สุขศึกษาเทาที่ควร 

ขอบเขต ชุมชนในเขตเทศบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนแออัด 

ความตองการ    1.  จัดสถานพยาบาลใหเพียงพอกับความตองการ 

3.2  ปญหายาเสพติด 

ลักษณะ ปญหายาเสพติดประเภทยาบา  ยังคงแพรระบาดไปตามสถานศึกษา 

และชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน 

ขอบเขต แหลงที่เกิดปญหายาเสพติดสวนใหญไดแก  ชุมชนแออัด 

สถานศึกษา  สถานเริงรมย  หอพัก 

ความตองการ    1. เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของหม่ันตรวจตราสถานที่ที่เปนกลุมเสี่ยง 

2.  ดําเนินคดีผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

3.  อบรมกลุมเสี่ยง   

3.3     ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ลักษณะ   1.  ความไมปลอดภัยจากยานพาหนะหรืออุบัติเหตุจากยานพาหนะ 

2.  ความไมปลอดภัยจากโจรกรรรมทรัพยสินของมิจฉาชีพ  โดยเฉพาะ 

     กลุมผูติดยาเสพติด และผูที่วางงาน 

3. ความไมปลอดภัยจากสาธารณภัยตาง ๆ  เช น  อัคคีภัย   อุทกภัย 

ขอบเขต    1. ตามสถานที่ท่ียานพาหนะคับคั่ง 

2. ตามแหลงชุมชนตาง ๆ   

3. ตามอาคารสถานที่และแหลงชุมชนหนาแนนตาง ๆ  

 ความตองการ   1. เพิ่มเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและหมั่นตรวจตราความปลอดภัย 

ของชุมชน  
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  4.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร  

4.1 ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการเพียงพอและทั่วถึง 

ลักษณะ   การประชาสัมพันธของเทศบาล   เชน    การประชาสัมพันธเสียงตามสายภายในเขต 

เทศบาล   การประชาสัมพันธเคลื่อนที่  และการจัดทําปายประชาสัมพันธ  การดําเนินการดังกลาวยังไมครอบคลุม

ทุกพื้นที่ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอและทั่วถึง    

ขอบเขต        ชุมชนในเขตเทศบาล 

    ความตองการ    1. จัดทําบอรดประชาสัมพันธภายในชุมชน  

     2.  จัดงานเทศบาลพบประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 

  5.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1 ปญหาการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 

ลักษณะ    1. ถังรองรับขยะ  ไมเพียงพอและทั่วถึง  

2. พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยปจจุบันมีขยะลนเต็ม  ฟุงกระจาย   กอปญหา 

มลพิษแกพื้นที่ใกลเมือง 

3. ถนนและที่สาธารณะยังมีขยะมูลฝอย 

ขอบเขต        1. ถังรองรับขยะ  ไมเพียงพอและทั่วถึง  

  2. ตามถนนและที่สาธารณะยังมีขยะมูลฝอย 

ความตองการ    1. จัดหาถังขยะใหเพียงพอ 

   2.  จัดอบรมประชาชนดานการรักษาความสะอาด 

5.2 ปญหาการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

ลักษณะ  1. ระบบระบายน้ํายังไมครอบคลุมพื้นที่ จึงทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง 

2. ทอระบายน้ําอุดตัน บางสวนชํารุด อุดตัน  ตื้นเขิน  จากตะกอนดิน 

          และมูลฝอย 

3.  น้ําเสียจากชุมชนที่ระบายน้ําลงสูคลองคูเมือง 

ขอบเขต 1.  ระบบระบายน้ําที่มีปญหาชํารุด  อุดตัน  ต้ืนเขิน หรือไมมี 

     ทอระบายเสีย  กระจายอยูทั่วไปตามถนนสายตาง ๆ  ในเขต 

     เทศบาล 

2.  ในเขตเทศบาลยังไมมีระบบบําบัดรวม 

ความตองการ    1. ขุดลอก ทอ , คลอง ไมใหอุดตันและตื้นเขิน 

   2.  จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียตามบานเรือน , รานคา 
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สวนที่  5 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 



สวนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา          บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร 2552 2553 2554 รวม  3  ป 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 62 82,591,600 46 52,654,000 26 26,436,000 134 161,681,600 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทอ

ระบายน้ําและอาคารสถานที่ 

47 67,596,600 33 39,109,000 20 21,716,000 100 128,421,600 

1.2 พัฒนาระบบจราจร 15 14,995,000 13 13,545,000 6 4,720,000 34 33,260,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 6 83,650,000 6 80,750,000 5 750,000 17 165,150,000 

    2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 6 83,650,000 6 80,750,000 5 750,000 17 165,150,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 4 1,010,000 3 210,000 3 210,000 10 1,430,000 

  3.1 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 2 130,000 2 130,000 2 130,000 6 390,000 

  3.2 บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 2 880,000 1 80,000 1 80,000 4 1,040,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 59 35,464,360 57 33,986,360 57 33,986,360 173 103,437,080 

  4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและ        

         วัฒนธรรมในชุมชน 

26 27,024,360 24 25,546,360 24 25,546,360 74 78,117,080 

  4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 8 2,950,000 8 2,950,000 8 2,950,000 24 8,850,000 

  4.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 25 5,490,000 25 5,490,000 25 5,490,000 75 16,470,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 71 33,465,850 66 31,152,950 65 30,909,950 202 95,528,750 

    5.1 เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามยัของ   

          ประชาชน 

21 3,415,000 20 3,215,000 20 3,215,000 61 9,845,000 

   5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 8 6,490,000 8 6,490,000 8 6,490,000 24 19,470,000 

   5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2 120,000 2 120,000 2 120,000 6 360,000 

   5.4 สงเสรมิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 21 3,820,900 16 1,678,000 16 1,465,000 53 6,963,900 
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บัญชีสรุป 

         โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2552 – 2554) 

      เทศบาล เมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร 2552 2553 2554 รวม  3  ป 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 

   5.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและ 

         ความปลอดภัยของชุมชน 

13 15,691,950 14 15,721,950 13 15,691,950 40 47,105,850 

  5.6  สังคมสงเคราะห 6 3,928,000 6 3,928,000 6 3,928,000 18 11,784,000 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 21 359,715,447 12 26,910,392 8 26,091,392 41 412,717,231 

   6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและ   

         สวนสาธารณะ 

5 1,325,000 1 95,000 1 95,000 7 1,515,000 

   6.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัด  

         การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2 350,000 2 350,000 2 350,000 6 1,050,000 

   6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย  3 10,424,447 1 20,896,392 1 20,896,392 5 52,217,231 

   6.4 บําบัดและจัดการขยะ 11 347,616,000 8 5,569,000 4 4,750,000 23 357,935,000 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ด ี 98 75,770,250 49 14,886,500 45 15,148,500 192 105,805,250 

    7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 12 4,800,000 12 4,800,000 12 4,800,000 36 14,400,000 

    7.2 สงเสริมความรูความสนใจเ ก่ียวกับกิจการของ 

          ทองถ่ิน 

9 430,000 9 430,000 10 1,270,000 28 2,130,000 

    7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 14 18,174,600 12 2,081,100 12 2,021,500 38 22,277,200 

    7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได 4 295,000 4 295,000 4 295,000 12 885,000 

    7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใชและ 

          สถานท่ีปฎิบัติงาน 

55 51,980,650 8 7,190,400 3 6,672,000 66 65,843,050 

    7.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตร 4 90,000 4 90,000 4 90,000 12 270,000 

รวม 321 671,667,507 239 240,550,202 209 133,532,202 769 1,045,749,911 
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
 

 

แนวทางการพัฒนา    1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่ 

 
  1.2  พัฒนาระบบจราจร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

 1 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนขางเมรุวัดบูรพาภิราม 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  1,362  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.  ความยาว

ไมนอยกวา   206  เมตร 

-  วางทอระบายน้ํา   0.30  เมตร 

ยาวไมนอยกวา  24  เมตร 

-  กอสรางบอพัก  คสล. จํานวน  26 บอ 
 

1,319,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

 2 โครงการกอสรางปรับปรุงทา

กระทงท้ัง  4  จุด  บริเวณบึง

พลาญชัย 

 

-  เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ 

ใชงานไดดี  สะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

-  ปรับปรุงทากระทงพระราชทาน  

โครงสราง คสล. จากเดิมขนาดพื้นที่  

48  ตารางเมตร ขยายพื้นท่ีรวมเปน   

136  ตารางเมตร 

-  กอสรางทาปลอยกระทง  3  จุด  

 โครง   คสล. พื้นที่   20  ตารางเมตร 

ตอจุด  รวมพื้นท่ี  60  ตารางเมตร 
 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีทากระทงใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

3 โครงการกอสรางปรับปรงุ 

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย  28 

(ชวงท่ี  2) 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 
 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,220  ตารางเมตร 

-  ทอ  คสล. Ø  0.40  เมตร  จํานวน  

 24  เมตร 

790,000 

 (งบเทศบาลฯ)

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย  26 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  223  ตารางเมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ  0.60 

เมตร  จํานวน  2  บอ 

-  ทอ คสล. 0.60 เมตร จํานวน 4 เมตร 

435,000 

 (งบเทศบาลฯ)

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6/1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,617  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  ความยาวไมนอย

กวา   473  เมตร 

-  กอสรางบอพักฝาวี สําหรับทอ 0.60 

เมตร จํานวน 2  บอ 

1,878,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน 

คุมวัดปาเรไร ซอย 4 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  323  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ยาวไมนอย

กวา  256  เมตร 
 

 

650,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 44 

แยก 2 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,344 ตารางเมตร 

-  กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม

นอยกวา 30 ลูกบาศกเมตร 

 

 

848,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 7 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 359 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  194   เมตร 

 

592,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนเพลินจิต ซอย 2 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,080ตาราง เมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ยาวไม

นอยกวา 216   เมตร  

1,053,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 46 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,610 ตารางเมตร 

-  ร้ือผิวลาดยางเดิมพรอมเกรดบดอัด

พื้นที่ไมนอยกวา 1,610 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา  640   เมตร 

2,123,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนเทวาภิบาล  

ซอย 21 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร 

-  ร้ือผิวลาดยางเดิมพรอมเกรดบดอัด

พื้นที่ไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา  480   เมตร 

1,730,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรัชชูปการ ซอย  2 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,080 

ตารางเมตร  

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 450  เมตร 

1,547,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 31 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 80 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 406   เมตร 
 

768,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน 

ลําหวยเหนือ  ซอย  1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15 

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  390  

ตารางเมตร 

-  รางยูฝาวี  คสล.  ความยาวไม

นอยกวา  288  เมตร 

779,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําสามแยกวาปปทุม 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง 

 

-  กอสรางรางยู ฝาตระแกรงเหล็ก ความยาว 37.50 เมตร 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  ขนาด 0.15 เมตรพื้นท่ีไม

นอยกวา  75.00  ตารางเมตร  

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.20  เมตร พื้นที่ไมนอย

กวา  40  ตารางเมตร 

-  วางทอลอด  คสล. เสนผาศูนยกลาง  1.00  เมตร 

ความยาว   17.00  เมตร 

-  วางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง  0.80  เมตร ความยาว   

244.00  เมตร 

-  กอสราง บอพัก คสล. สําหรับทอเสนผาศูนยกลาง 

1.00 เมตร จํานวน 2 บอ 

-  กอสรางบอพัก คสล. สําหรับทอเสน 

ผาศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 27 บอ 

-  กอสรางทางเทา หนา  0.07  เมตร พื้นที่ไมนอยกวา  

440  ตารางเมตร 

-  กอสรางคันหินรางต้ืน คสล. ความยาว 266.00เมตร 

2,462,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ไมเ กิดน้ําทวมขัง กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

16 โครงการตัดมุมเล้ียวถนนคุม

วัดปาเรไรตัดถนนเทวาภิบาล 

(ฝงทิศตะวันตก) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 64  ตารางเมตร 

-  วางทอ คสล. Ø 0.80 ม. ความยาว 15 

เมตร 

-  กอสรางบอพักฝาวี คสล.สําหรับทอ Ø 

0.80 เมตร จํานวน  1  บอ 

-  คันหินรางต้ืน  ความยาวไมนอยกวา 3  

เมตร 

107,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน 

เพลินจิต ซอย 9 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  32  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล ความยาวไม

นอยกวา 24   เมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ Ø 0.40  

เมตร จํานวน 2 บอ 

-  วางทอ คสล. Ø  0.40 เมตร ความยาว  

2  เมตร 

88,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ํา รัฐกิจไคล

คลาฝงทิศตะวันออก  

(ชวงแยกรณชัยชาญยุทธถึง

แยกสุริยเดชบํารุง) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,700 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา 500   เมตร 

-  วางทอ คสล. Ø 0.80 เมตร ความ

ยาว  530  เมตร 

-  วางทอพัก คสล. สําหรับทอ Ø 

0.80 เมตร จํานวน58 บอ  

-  กอสรางรางยูฝาตะแกรงเหล็ก 

กวางไมนอยกวา   0.90  เมตร  ยาว

ไมนอยกวา  14   เมตร 

4,559,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนเทศบาลบํารุง 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา  2,980  

ตารางเมตร 

-  วางคันหินสําเร็จรูป ยาวไมนอย

กวา  153  เมตร 

1,980,000 

    (งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบระบายน้ําถนนสันติสุข

(ชวงถนนเพลนิจิต-ถนนเปรม

ประชาราษฎร) 

-  ปองกันน้ําทวมขังและการเนา

เสียของน้ํา 

 

 

 

 

 

 

-  ปรับปรุงซอมแซมบอพัก  จํานวน  34  

บอ 

-  ทางเทา คสล. หนา  0.07  เมตร  พื้นที่

ไมนอยกวา  496  ตารางเมตร 

-  คันหินสําเร็จรูป  ความยาว  314 เมตร 

-  รางยูฝา คสล.  ความยาว  309  เมตร 

-  รางยู  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ความยาว 

39 เมตร 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.20  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  2,308  ตารางเมตร 

4,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ไมเ กิดน้ําทวมขัง กองชาง 

21 โครงการกอสรางปรับปรุง

ระบบระบายน้ําถนนเทศบาล

บํารุง 

 
 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  วางทอระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ยาวไม

นอยกวา 196 เมตร พรอมบอพัก 

-  วางทอระบายน้ํา Ø 0.80 เมตร ยาวไม

นอยกวา 125 เมตร  

-  กอสรางทางเทา คสล. พื้นที่ไมนอย

กวา  760  ตารางเมตร 

1,464,000 

    (งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนสุขบูรพา  

(ชวงถนนเจริญพานิช - 

ถนนเพลินจิต) 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  140  ตารางเมตร 

-  วางทอ คสล. 0.60 เมตร ยาว 292 เมตร

-  กอสรางบอพัก  คสล.  สําหรับทอ   

0.60  เมตร  จํานวน  40  บอ 

-  กอสรางทางเทาหนา  0.07  เมตร  พื้นที่

ไมนอยกวา  1,060  ตารางเมตร   

-  กอสรางคันหินสําเร็จรูป ยาว  330 เมตร   

1,332,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ไมเ กิดน้ําทวมขัง กองชาง 

23 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนทางเขา

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคม

ไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  364  ตารางเมตร   

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ความยาวไม

นอยกวา  340  เมตร 

-  วางทอระบายน้ํา 0.60 เมตร ยาว 4 ม. 

-  กอสรางบอพัก  คสล. สําหรับทอ    

0.60  เมตร  จํานวน  2  บอ 

-  วางทอ คสล. 0.80 เมตร ยาว  4  เมตร 

896,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท ซอย 6 (ชวงท่ี 1) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  ดินถมบดอัดแนน  จํานวน  210  

ลูกบาศกเมตร 

-  กอสรางถนน  คสล.  ขนาด  

0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  

1,265   ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวน  56  

ลูกบาศกเมตร 

933,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนเทวาภิบาล  

ซอย  8  และเช่ือมถนน 

เทวาภิบาล ซ.6 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  ขนาด  

0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  433  

ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ยาวไม

นอยกวา  760  เมตร 

-  กอสรางบอพักสําหรับทอ   

0.60  เมตร  จํานวน  2  บอ 

- วางทอระบายน้ําเสนผาศูนยกลาง  

0.60  เมตร  จํานวน  8  ทอน 

1,687,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ไมเ กิดน้ําทวมขัง กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

26 โครงการกอสรางถนน 

คุมวัดปาเรไร  ซอย 6 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่

ไมนอยกวา 142 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไมนอย

กวา  158   เมตร 

365,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

27 กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง

ชวงถนนเทศบาลบํารุง   

-  เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของ

แนวตล่ิงและเพื่อความสวยงาม

ของภูมิทัศน 

 

กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงชวงถนนเทศบาล

บํารุง  ดังนี้ 

-  ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและวางแผน

พื้น  คสล.  กันดิน ความยาวรวมไมนอยกวา 

130  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 

1,560,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีความมั่นคงแข็งแรง

ของแนวตล่ิงและ 

ภูมิทัศนมีความสวยงาม 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนศรีเทวา 

 ซอย 4 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

- กอสรางรางยูฝาวี ความยาวไมนอยกวา    

1,100   เมตร 

- กอสรางบอพักทอ f  0.60 เมตร  

(ฝาตะแกรงเหล็ก) จํานวน  8  บอ 

- กอสรางถนน คสล. หนา0.15 เมตร  พื้นที่

ไมนอยกวา  460  ตารางเมตร 

- วางทอ คสล. f  0.60 เมตร จํานวน 4 บอ 

2,284,000 

((งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนน 

และระบบระบายน้ําถนน 

เทวาภิบาล  ซอย  4 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  2,049  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  919  เมตร 

-  ทอ คสล. Ø  0.60  เมตร ยาว  6 เมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ Ø 0.60  

เมตร  จํานวน  12  บอ 

3,134,000 

    (งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน 

และระบบระบายน้ําถนน

คหบดีอุทิศ 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

- กอสรางถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 

กวาง   6.00 – 10.50  เมตร  ยาว  277  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  2,000  ตาราง

เมตร บอพัก  คสล.จํานวน  52  บอ  ทอ  

คสล. f  0.60  เมตร  ยาว  348  เมตร  

รางวี คสล. ยาว  120  เมตร  คันหิน

สําเร็จ ยาว  520.00  เมตร ทางเทา คสล. 

พื้นที่ไมนอยกวา  400  ตารางเมตร   

- 2,695,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

31 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนเทวาภิบาล ซอย 17 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล.หนา0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 704 ตารางเมตร  

-  ถมคันทางจํานวนไมนอยกวา 264  

ลูกบาศกเมตร 

-  กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม

นอยกวา 36 ลูกบาศกเมตร 

 

 540,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนเทวาภิบาล ซอย 15 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 956 ตารางเมตร 

-  ถมดินคันทางจํานวนไมนอยกวา  

360  ลูกบาศกเมตร 

-  กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม

นอยกวา 50 ลูกบาศกเมตร 

 

 

 734,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 

 

 65 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนคหบดีอุทิศ 

ซอย 1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคม

ไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร  

-  วางทอระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความ

ยาว 107 เมตร 

-  กอสรางทางเทา คสล. หนา 0.07 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 101 ตารางเมตร 

-  กอสรางบอพักสําหรับทอ Ø 0.60 

เมตร จํานวน 12  บอ  คันหินสําเร็จรูป 

ความยาว 119 เมตร 

- 396,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

34 กอสรางระบบระบายน้ํา  

ถนนเทวาภิบาล  ซอย 5   

แยก  1   

-  เพื่อไมเกิดน้ําทวมขัง 

 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.  ความยาวไม

นอยกวา 588  เมตร 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 278  ตาราง

เมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ   0.60  

เมตร จํานวน  4  บอ 

- 1,283,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ไมเ กิดน้ําทวมขัง กองชาง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

35 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย 18 แยก  2 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 495 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 252  เมตร 
 

- 789,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ  ซอย18 แยก 4 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 532 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 286  เมตร 
 

- 875,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย18 แยก 6 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 399 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  264  เมตร 

- 743,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

38 โครงการกอสรางถนน

และระบบระบายน้ํา  ถนน

รอบเมืองดานนอก   

(จากถนนหายโศรกไป

ทางทิศตะวันตกถึงสุดเขต

เทศบาล) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 
 

กอสรางถนนและระบบระบายน้ํา  ถนน

รอบเมืองดานนอก (จากถนนหายโศรก

ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาล)

ดังนี้ 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,560  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล.  ยาวไมนอย

กวา  220.00  เมตร 

- 1,481,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนเทวาภิบาล  ซอย 

19/1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร   

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร  พื้นที่ไมนอย

กวา   520  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  หนา 0.20 เมตรจํานวน   

26  ลูกบาศกเมตร 

 

- 373,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

40 โครงการกอสรางถนน 

ลําหวยเหนือ  ซอย  7 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  948  ตารางเมตร 

- 616,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

41  โครงการกอสรางถนน 

เทวาภิบาล  ซอย  16  แยก  1 

 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  540  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ 

ยาวไมนอยกวา  360  เมตร 

- 968,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ  ซอย  25 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 6.00 เมตร  ยาว  116.00 เมตร มี

พื้นที่ไมนอยกวา 696.00  ตารางเมตร  

 

- 488,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ํา  ถนนรณชัย

ชาญยุทธ  ซอย  24  แยก  2 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  418  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล.  ยาวไม

นอยกวา  220  เมตร 

- 646,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

44 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

46/1 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนหนองหญามาไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 -  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 257ตาราง

เมตร 

 -  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  214   เมตร  

- 555,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนน 

เพลินจิต  ซอย 7 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล.  0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  258 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ความยาว

ไมนอยกวา  86   เมตร 

-  บอพักฝาวี  คสล.  สําหรับทอ Ø 

0.40 เมตร  จํานวน  2  บอ 

- 338,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 42 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 768 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา 320  เมตร 
 

- 1,100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

  72 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

47 โครงการกอสราง 

ถนนปทมานนท  ซอย  7 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,180  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล. ยาวไม

นอยกวา   486   เมตร 

- 1,714,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

48 กอสรางปรับปรุง 

ถนนคุมแสนสุข  ซอย  6 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  540  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  468  เมตร 

- 1,158,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

49 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนราชการดําเนิน ชวงท่ี  4 

(แยกปทมานนท - แยกรัฐกิจ

ไคลคลา) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.20  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  5,360  ตาราง

เมตร 

- 4,598,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

50 กอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ  

ซอย  16/1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  162  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา  114  เมตร 

- 353,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

51 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท  ซอย  7/1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา   1,212  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

 45  ลูกบาศกเมตร 

- 865,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท  ซอย  7/2 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  249  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา    

12  ลูกบาศกเมตร 

- 178,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนปทมานนท  ซอย  9  

แยก  1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา   700  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

21  ลูกบาศกเมตร 

- 498,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนปทมานนท  ซอย  9  

แยก  2 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร   

พื้นที่ไมนอยกวา   360  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  18  

ลูกบาศกเมตร 

- 258,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

55 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธฝง

ทิศใต(จากหนาโรงเรียนชุมชน

หนองหญามารณชัยชาญยุทธ 

ซอย48) 

- เพื่อแกไขปญหาและปองกัน

น้ําทวมขัง 

- กอสรางทอระบายน้ํา  Ø 1.00  

เมตรความยาวไมนอยกวา 620  

เมตร 

- กอสรางบอพัก  จํานวน   70  บอ 

(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 3,200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - น้ําไมทวมขัง กองชาง 

56 โครงการกอสรางถนนริมคลอง

ดานในชวงถนนดํารงราษฎรวิถี

ถึงถนนเจริญพานิช 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  410  

ตารางเมตร 

- 255,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางถนนริมคลอง

ดานในชวงถนนหาย 

โศรกถึงถนนดํารงคราษฎรวิถี 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  1,700  

ตารางเมตร 
 

- 1,060,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ  ซอย  23  แยก  1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  539  

ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาว

ไมนอยกวา   152   เมตร 

- 645,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

59 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 43 

แยก 2 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 -  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา   490 ตารางเมตร 

 -  กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  280  เมตร   

 

- 835,000 

(งบเทศบาลฯ)

- -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 33 

แยก 1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 507 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ยาวไม

นอยกวา 274   เมตร  

 

- 836,000 

(งบเทศบาลฯ)

- -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

61 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 

แยก 1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 -  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  1,160   ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา 464   เมตร   

 

- 1,538,000 

(งบเทศบาลฯ)

- -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

62 โครงการกอสรางและ 

ปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ  

ซอย  14  แยก  1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15เ มตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  468  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  331  เมตร 

 

- - 948,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

63 โครงการกอสรางถนน 

เทวาภิบาล  ซอย  2 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  3,309  ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาว 

ไมนอยกวา  744  เมตร 

-  รางวี คสล.  ยาวไมนอยกวา  330  

เมตร   

-  ทอ คสล.  Ø 0.80 เมตร จํานวน  346 

เมตร 

- - 4,699,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

64 โครงการกอสราง 

ถนนเทวาภิบาล  ซอย  14 

 
 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  2,850  ตารางเมตร 

- - 1,778,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

 

กองชาง 

65 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนเทวาภิบาล  ซอย  12  

แยก  1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  384  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  160  เมตร 

 

- - 550,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

66 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ํา ถนน 

เทวาภิบาล  ซอย 11  แยก  1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  270  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล.  ยาวไม

นอยกวา  192.00  เมตร 

 

 

- - 505,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

67 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย 21 

แยก 1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

ศรีอุดมไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่

ไมนอยกวา 470 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไมนอย

กวา 404   เมตร 
 

- - 1,002,000 

(งบเทศบาลฯ)

-  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

-  ไมเกิดน้ําทวมขัง 

กองชาง 

68 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 1/1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่

ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไมนอย

กวา 150  เมตร 
 

- - 410,000 

(งบเทศบาลฯ)

-  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนรณชัยชาญ

ยุทธ  ซอย 9 
 

-  เพื่อไมเกิดน้ําทวมขัง 

 

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ความยาวไม

นอยกวา  415  เมตร 
 

- - 728,000 

(งบเทศบาลฯ)

-  ไมเ กิดน้ําทวมขัง

ภายในชุมชน 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย11 
 

-  เพื่อไมเกิดน้ําทวมขัง 

 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.  ความยาวไมนอย

กวา  426  เมตร 

 

- - 747,000 

(งบเทศบาลฯ)

-  ไมเ กิดน้ําทวมขัง

ภายในชุมชน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

71 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําถนนคุมวัดปา

เรไร ฝงทิศตะวันตก (จากแยก

เทวาภิบาลถึงแยกกองพล 10 

ซอย 4) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 760 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา 231  เมตร 

-  วางทอ คสล. Ø 0.80 เมตรความ

ยาว  248 เมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ Ø 

0.80 เมตร. จํานวน 28 บอ 

 

- - 1,899,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

-  ไมเกิดน้ําทวมขัง 

กองชาง 

72 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ  ซอย  23  

แยก  3 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน  คสล. หนา0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  200  ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา   158   เมตร 
 

- - 417,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

73 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย  33  

 แยก  1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน 

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ  

ขนาด  0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  

507  ตารางเมตร   

-  กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา 274  เมตร 

- - 836,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

74 โครงการกอสรางถนน 

เทวาภิบาล  ซอย 2/1 

-  เพื่อใหประชาชน ไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  150  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ความยาว

ไมนอยกวา  120  เมตร   

- - 315,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

75 โครงการกอสรางถนน 

รอบเมือง  ซอย 7 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  359  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา   610   เมตร 

- - 1,420,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

76 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนผดุงพานิช  

ซอย 10 

-  เพื่อใหระบบน้ําภายในชุมชน

ทุงเจริญสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา  757   เมตร 

-  กอสรางบอพัก คสล. สําหรับทอ  Ø 

0.60 ม.จํานวน 2 บอ  

- - 1,367,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

  77  โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําถนนราชการ

ดําเนิน (ซอยขางบานเพลง

ไทย  2) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

- กอสรางถนน  คสล. หนา0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  200  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา   160   เมตร 

- - 421,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 78 กอสรางถนนลูกรัง 

เทวาภิบาล ซอย 1  

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  ถางปากรุยทางพื้นท่ี 700 ตารางเมตร 

-  กอสรางผิวจราจรลูกรังหนา 0.20

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  1,350  ตาราง

เมตร 

- - 156,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 79 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท  ซอย  10/1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  339  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

16  ลูกบาศกเมตร 

- - 243,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

  80 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย  13  

แยก  1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  710  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  398   เมตร 

- - 1,275,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

81 โครงการกอสรางอาคาร

เรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาล

วัดสระทอง 

-  เพื่อใหมีอาคารเรียนสถานท่ี

ทําการเรียนการสอนที่เพียงพอ 

-กอสรางอาคาร คศล. 4/12  

จํานวน 1 หลัง ตามแบบ สน.ศท 

 

8,307,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  อาคารเรียนสถานท่ีทํา

การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ

และมีความปลอดภัย 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

82 โครงการกอสรางกําแพง 

ใหสูงขึ้น 

-  เพื่อปรับปรุงกําแพงใหสูง 

ขึ้นจากเดิมปองกันของสูญหาย 

- กอสรางปรบัปรุงกําแพง สูง 1 

เมตร ยาว  100 เมตร (ดานทิศ

ตะวันตกโรงเรียนเทศบาลวัดสระ

ทอง) 

160,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีกําแพงที่สวยงามเปน

สัดสวนปองกันของสูญหาย 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

83 โครงการกอสรางปรับปรุง

ระบบทอประปาภายใน 

โรงเรียนใหม 

-  เพื่อใหมีระบบประปาท่ีดีขึ้น

น้ําไมรั่วไหล 

-  กอสรางปรับปรุงระบบทอประปา

ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

จํานวน 33 ชุด  ดังนี้  ทอน้ํา 317 

เมตร (ทอน้ําไทย ) สปริงเกอร 33 

ตัว  ปมน้ํา 60 นิ้ว 1 ตัว  

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีทอน้ําประปาท่ีคงทน

ถาวรน้ําไมรั่วไหล 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

84 โครงการกอสรางรั้วระหวาง

โรงเรียนและ 

วัดบูรพาภิราม 

- เพื่อใหโรงเรยีนมเีขตบริเวณท่ี

เปนเอกเทศ 

- กอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาลวัด

บูรพาภิราม  ขนาดความยาว  30 

เมตร    สูง 1.80เมตร (ตามประมาณ

การของเทศบาล) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - มีรั้วก้ันเขตท่ีคงทนถาวร

สวยงาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

85 โครงการวางคันหินตาม

แนวถนนคอนกรีต 

รอบสนาม 

-พื้นที่บริเวณโรงเรียนเปน

สัดสวน  เปนระเบียบสวยงาม  

สะดวกในการจัดกิจกรรม 

-วางคันหินตามแนวถนนคอนกรีตรอบ

สนาม (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

 

169,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- - - ไดถนนท่ีมีสภาพดีน้ํา

ไมทวม  สะดวก  สะอาด  

นาอยู  นาเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 

 

86 โครงการกอสราง

หอประชุมทดแทน

หอประชุมหลังเดิม 

-  เพื่อใหมหีอประชุมท่ีแข็งแรง  

ทนทานจัดกิจกรรมได

หลากหลาย  

-  กอสรางหอประชุมทดแทนของเดิม  

กวาง  12  เมตร  ยาว  32  เมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

3,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- - - มีหอประชุมนักเรียน

และผูปกครอง  และใชจัด

กิจกรรมตาง ๆ  ไดอยาง

เหมาะสม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 

 

87 โครงการเทคอนกรีต

สนามโรงเรียน 

-  เพื่อใหพืน้ที่สนามแข็งแรง  

ทดทาน  สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดปลอดภัย  

--  เทคอนกรีตสนามกวาง  19.8  เมตร  

ยาว  28.10  เมตร 

 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - มีสนามคอนกรีตท่ี

มาตรฐาน 

มีความปลอดภัย 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 

 

88 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตโรงเรียน 

-เพื่อใหมีสภาพถนนท่ีแข็งแรง  

ทนทาน 

-เพื่อไมใหน้ําทวมขังและ

สกปรกจากโคลนดิน 

- ยกระดับถนนคอนกรีตรอบสนามให

สูงขึ้นและมีสภาพดี ขนาด 4ม.X169 ม.  

(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

 

676,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีถนนคอนกรตีที่

แข็งแรง  ทนทาน  มีความ

ปลอดภัยในการใชสัญจร  

และสะดวกในการจัด

กิจกรรม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

89 โครงการกอสรางอาคาร

อนุบาล 8  โรงเรียน

เทศบาลวัดปาเรไร 

 

-  เพื่อใหมีอาคารเรียนสถานท่ี 

ทําการเรียนการสอนที่เพียงพอ 

 

-  กอสรางอาคารอนุบาล  8  จํานวน  1  

หลัง  ตามแบบ  สน.ศท. อนุบาล 8 

 

5,266,800 

(งบอุดหนุน

เฉพาะกิจ) 

- - -  มีอาคารอนุบาลเปน

สถานท่ีทําการเรียนการสอน

ท่ีเพียงพอและมีความ

ปลอดภัย 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

 

90 โครงการจัดทํารองระบาย

น้ํา 

-  เพื่อระบายน้ําออกจาก 

โรงเรียนในฤดูฝน 

-  จัดทํารองระบายน้ําเช่ือมอาคาร 

 1 , 2 , 3 และรองระบายน้ําจากหนา

อาคาร 1 เชื่อมรองระบายน้ําของเทศบาล

วัดเวฬุวัน(ตามประมาณการของเทศบาล) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  ปองกัน,แกปญหา น้ําทวม

บริเวณโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

91 โครงการกอสรางตอเติม 

รั้วโรงเรียน 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีรั้วรอบขอบ

ชิดครบทุกดาน 

-  รั้วโรงเรียนดานทิศเหนือยาว  65  เมตร  

ทิศตะวันออก  ยาว  60  เมตร  ทิศ

ตะวันตกยาว  60 เมตร 

180,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิด

และสวยงามความยาว  185  

เมตร 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

92 โครงการเทพื้นคอนกรีต

ระหวางอาคาร 2  

และอาคาร 3 

 

- เพื่อเปนทางเขาในฤดูฝน 

- เพื่อเปนลานคอนกรีตเช่ือม

ระหวางอาคาร 

-  เทพื้นคอนกรีตระหวางอาคาร 2  

และอาคาร 3 ขนาดกวาง 18 เมตร        

ยาว 24 เมตร และกวาง 6 เมตร ยาว 26 

เมตร (ตามประมาณการของเทศบาล)  

หนา 10 ซม. 
 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  ลานคอนกรีตเช่ือมอาคาร 

2 และอาคาร 3 ดานทิศ

ตะวันตก 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

93 โครงการปรับปรุงฝาทอ

ระบายน้ํารอบโรงอาหาร 

- เพื่องายตอการรักษาความ

สะอาดทอระบายน้ํา 

- ไมมเีศษขยะมาอุดตัน 

- เปล่ียนฝาทอระบายน้ําจากปูนซีเมนต

เปนฝาตะแกรงเหล็กยาวประมาณ  50  

เมตร  รอบโรงอาหาร  ( 0.40 x 87  เมตร)   

85,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - มีความสะดวกสบายใน

ความรักษาความสะอาด 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

94 โครงการจัดสรางถนน

คอนกรีตเลียบกําแพงทิศ

เหนือเช่ือมจากอาคาร

มัธยมฯไปยังอาคาร

อนุบาล 

-  จัดสภาพภูมิทัศนของ

โรงเรียนใหสวยงาม 

-  เพื่อใหนักเรียนมีความ

สะดวกปลอดภัย ในการ

เดินทางไปยังอาคารอนุบาล 

-  จัดทําถนนคอนกรีตเลียบกําแพงทิศ

เหนือเช่ือมจากอาคารมัธยมฯไปยังอาคาร

อนุบาลความยาว  80  เมตร  กวาง   3   

เมตร  รวมพื้นที่  240  ตารางเมตร 

สําหรับใช ท่ีโรงเรียนชุมชนบานหนอง

หญามา 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  ทําใหสภาพภูมิทัศน

ของโรงเรียนสวยงามเปน

สัดสวน 

-  นักเรียนอนุบาลมีความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

-  เปนสวัสดิการพื้นฐานที่

โรงเรียนตองจัดใหผูเรียน 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

95 โครงการกอสรางรั้ว

โรงเรียนชุมชนบานหนอง

หญามา 

- เพื่อความปลอดภัยของ

ทรัพยสินทางราชการและชีวิต

ของครูและนักเรียนบุคลากร

ทางการศึกษา 

- กอสรางรั้วโครงสราง คสจ.  ผนังอิฐ

บล็อก  ความสูงไมนอยกวา   2  เมตร 

ตามแปลนเทศบาลความยาว  234  เมตร   

570,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมีความ

ปลอดภัยท้ังชีวิตนักเรียน

และครูบุคลากรทาง

การศึกษาและทรัพยสิน

ของทางราชการ 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

96 โครงการจัดทํารองน้ํา

ระบายน้ําเสียรอบอาคาร

เอนกประสงค 

-  เพื่อกําจัดน้ําเสียและน้ําทวม

ขังในฤดูฝน 

-  เพื่อจัดระบบน้ําเสียและรักษา

สภาพแวดลอมใหเปนระบบมี

ความสะอาดสวยงาม  ถูก

สุขลักษณะ 

-  ปองกันน้ําทวมขังที่เกิดจาก

น้ําเสียและน้ําฝนที่เปนปญหา

ทุกป 

-  จัดทํารองระบายน้ํารอบอาคาร

เอนกประสงค ความยาวท้ังหมด  122  

เมตร สําหรับใช ท่ีโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามาและโรงเรียนกีฬาทองถ่ิน

จังหวัดรอยเอ็ด  

(ตามประมาณการของเทศบาล) 

153,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  บริเวณโรงเรียน  โรงยิม  

หอพัก  อาคารเรียนมี

ความสะอาดไมมีน้ําเสีย

ทวมขังและสงกล่ินเหม็น 

-  สภาพแวดลอมของ

โรงเรียนสะอาดสวยงาม

ถูกสุขลักษณะ 

-  ครู  นักเรียนมีสุขภาพท่ี

ดีท้ังกายและใจ  มีความ

ปลอดภัยตอสุขภาพ

โดยรวม 

โรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามาและ

โรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 

97 โครงการกอสรางอาคาร

อนุบาล 8  โรงเรียน

เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

 

-  เพื่อใหมีอาคารเรียนสถานท่ี 

ทําการเรียนการสอนที่เพียงพอ 

 

-  กอสรางอาคารอนุบาล  8  จํานวน  1  

หลัง  ตามแบบ  สน.ศท. อนุบาล 8 

 

5,266,800 

(งบอุดหนุน

เฉพาะกิจ) 

- - -  มีอาคารอนุบาลเปน

สถานท่ีทําการเรียนการ

สอนที่เพียงพอและมี

ความปลอดภัย 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

 98 กอสรางอาคารเรียนหลัง

ใหม 

- เพื่อใชเปนหองสมุดของ

โรงเรียน 

- เพื่อใชเปนหองวิทยาศาสตร

ของโรงเรียน 

- กอสรางอาคารเรียนหลังใหม   

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

ขนาด 18 ม.x19 ม.  3 ช้ัน  ใตถุนสูง  

(ตามแบบแปลนและประมาณการของ

เทศบาล) 

 

- 6,498,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - โรงเรียนมีหองสมุดและ

หองวิทยาศาสตรท่ีเปน

สัดสวน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ 

 99 โครงการเทพื้นคอนกรีต -  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให

สวยงาม 

-  เทพื้นลานคอนกรีต ดานทิศตะวันออก 

อาคาร 3  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 22 เมตร  (ดาน

หนึ่งกวาง 9 เมตร)  หนา 10 ซม. 

 

- - 200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- ลานคอนกรีตสําหรับ 

จัดกิจกรรมของนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

100 โครงการกอสรางกําแพง

รั้วคอนกรีตทางดานทิศ

ตะวันตก โรงเรียน

เทศบาลวัดราษฏรอุทิศ 

- เพื่อใหโรงเรยีนมีบริเวณ 

เปนสัดสวน 

- เพื่อเปนการปองกันทรัพยสิน

ของทางราชการ 

-  กอสรางกําแพงคอนกรีตดานทิศ

ตะวันตก โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร

อุทิศ  ความยาว  49  เมตร  สูง  2   เมตร 

(ตามแบบแปลนและประมาณการ 

ของเทศบาล) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมีรั้วก้ันเขต

บริเวณเปนสัดสวน

สวยงาม  เพื่อปองกันการ

เสียหายของทรัพยสินของ

ทางราชการ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนดํารงค

ราษฎรวิถีตัดกับถนนสุข

บูรพา(แยกหลังวัดกลาง) 

 

  

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

เขยีว  เหลือง แดง จํานวน 4 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม

ขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 

ดวง โคม จํานวน 4 ชุด ติดต้ังนาฬิกา

นับเวลาถอยหลัง(Countdown) จํานวน 

4 ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 1 ตู 

พรอม (Controller Shelter) จํานวน 1 

ชุด (หลังคา) 

 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

2 

 

 

 

 

 

โครงการติดตั้งไฟฟา  แสง

สวาง  แสง  สีเหลืองสม ตาม

สี่แยก สามแยก ในเขต

เทศบาลฯ 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

-  จัดซ้ือโคมไฟสองถนน  ขนาด  250  

วัตต หลอดไฮเพรสเซอรโซเดียม  แสง

สีเหลืองสม   ดวงโคมอลูมิเนียมขึน้รูป

ฝาครอบผลิตจากแกว  กันน้ํา  ฝุน

แมลงพรอมอุปกรณติดต้ังครบชุด  

จํานวน  30  ชุด 

225,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

225,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

3 โครงการตีเสนจราจรทาสีคัน

หินถนนภายในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

  

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

 

 

 

-  ตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติกสีขาว

และสีเหลือง   

-  ทาสีคันหินสีขาวสะทอนแสง  

-  ทาสีคันหินสีน้ํามัน  สีดํา  สีแดงและ 

สีเหลือง   

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

4 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อตูควบคุม

ไฟสัญญาณจราจรไวซอม

เปล่ียน 

-  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 จะทําการจัดซื้อตูควบคุมไฟสัญญาณ

จราจรสํารองไวซอมเปล่ียนตูเกาท่ี

ชํารุดตามสี่แยก 

-  ทางไปอําเภอโพนทอง 

-  สามแยกไปอําเภอวาป 

-  ส่ีแยกราดหนาบานไผ 

(รูปแบบตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

5 โครงการปรับเปล่ียนโคม

ถนนสองสวาง 

-  เพื่อเพิ่มแสงสวางตามถนน

สายเมนหลักในเขตเทศบาลฯ

ใหมีแสงสวางเพียงพอ 

-  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

 ปรับเปล่ียนโคมถนนสองสวางโดย

การจัดซ้ือโคมไฟถนนแบบ 

”Cut of” ขนาด  250  วัตต   ใชหลอด

เมทัลฮาไลทพรอมบัลหลาดและกาน

โคมไฟยาว 1.5 เมตร จํานวน 100 ชุด 

 

 

1,200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

- 

 

- มี แสงสวางสวยงาม 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

6 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรถนนคชพลายุกตตัดกับ

ถนนรอบเมือง 

 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

-  ทําการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เขยีว 

เหลือง แดง  ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน  4  

ตน  ติดตั้งตูควบคุมชนิด  4  ทาง  ดวย

ระบบอัตโนมัติ 

 

 

 

 

2,200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

  

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนผดุงพานิช

ตัดกับถนนเจริญพานิช (แยก

ดาวรุงการพิมพ) 

 

  

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

เขยีว  เหลือง แดง ชนิดเสาเต้ีย จํานวน 

2 ตน ชนิดเสาสูง จํานวน 2 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม

ขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 

ดวง โคม จํานวน 4 ชุด ติดต้ังนาฬิกา

นับเวลาถอยหลัง(Countdown) จํานวน 

4 ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 1 ตู 

พรอม (Controller Shelter) จํานวน 1 

ชุด (หลังคา) 

 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงหมอแปลง

ไฟฟา  

  

-  เพื่อติดต้ังแทนหมอแปลง

ไฟฟาแสงสวางเดิมท่ีชํารุดท่ี

ถนนปทมานนทหนาบริษัท

เมืองทองรอยเอ็ด 

 

- จางเหมาติดต้ังหมอแปลงไฟฟาขนาด   

30 KVA  ระบบ 1 เฟส 2 สาย  แทน

หมอแปลงไฟฟาสาธารณะที่ไหมและ

ชํารุด 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

9 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรส่ี

แยกหลังโรงพยาบาล 

(หลังตึกมหาวิโร) 

 

  

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ชนิดเสาสูง จํานวน 4 ตนโคมไฟ เขยีว  

เหลือง แดง ขนาด 300  มม. ชนิด 4x4

และ 3x4  ใชหลอดไฟฮาโลเจน 

12V55W  

- ตูควบคุมอัตโนมัติ ดวยระบบไมโคร

ไพรเชสเซอร ต้ังไดต้ังแต 2 จังหวะ ถึง 

12 จังหวะ มีจอ LED จําลองจังหวะ

การเดินรถ สามารถตอพวงการทํางาน

แบบเครือขาย NET WORK  ได เพื่อ

รองรับระบบการควบคุมจาก

สวนกลาง(ATC)  

(รูปแบบตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

 

 

91 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

10 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรถนน

สุขบูรพาติดกับถนนเจริญ

พานิช (แยกหนาวัดกลาง) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

เขยีว  เหลือง  แดง ชนิดเสาสูงจํานวน 

4 ตน เสาสูงจํานวน 2 ตน หัวสัญญาณ

ไฟ LED แบบ 3  ดวง   โคม ขนาด 300 

มม. จํานวน 4  ชุด แบบ 6 ดวง  โคม 

จํานวน  4  ชุด  ติดตั้งนาฬิกานับเวลา

ถอยหลัง(Countdown) จํานวน 4 ชุด 

ตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม 

Controller  Shelter)  จํานวน 1 ชุด   

(หลังคา) 

 

 

 

 

 
 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งปายไฟว่ิง

คอมพิวเตอรติดตั้งสะพาน

ลอยหนาโรงเรียนรอยเอ็ด

วิทยาลัย 

- เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสาร  งานตาง ๆ  ของเทศบาล 

- เพื่อประชาสัมพันธงานตาง ๆ  

-  จะทําการติดตั้งปายอักษรว่ิง

คอมพิวเตอร  แบบ  3 สี  (สีแดง  เขียว 

และสม) สําหรับสะพานลอย ขนาดปาย  

100 x 500 x 20  ซ.ม  ความละเอียด   

32 x 160  จุด  จํานวนตัวอักษรสูงสุดตอ

บรรทัด 32ตัวอักษร  และติดต้ังโดยใช

โครงเหล็กยึดปายขางปายมีโลโก  

สัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

12 โครงการติดตั้งปายไฟว่ิง

คอมพิวเตอรติดตั้งสะพาน

ลอยหนาโรงเรียนสตรีศึกษา 

 

- เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสาร  งานตาง ๆ ของเทศบาล 

- เพื่อประชาสัมพันธงานตาง ๆ  

 

- จะทําการติดตั้งปายอักษรว่ิง

คอมพิวเตอร  แบบ 3 สี (สีแดง  เขียว  

และสม)  สําหรับสะพานลอยขนาดปาย 

100 x 500 x 20 ซ.ม  ความละเอียด   

32 x 160 จุด  จํานวนตัวอักษรสูงสุดตอ

บรรทัด 32  ตัวอักษร  และติดต้ังโดยใช

โครงเหล็กยึดปายขางปายมีโลโก

สัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย  

 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

- ทําการจัดซ้ือไฟสัญญาณเตือนกระพริบ

พลังงานแสงอาทิตยสีแดงหรือสีเหลือง  

ขนาด   300  มม.  โคมไฟแบบโพล่ี

คารบอเนต  โดยใชหลอด LED  ชนิด  156  

ดวง  แรงดันแบตเตอรี่  12  โวลท  พรอม

เสาเหล็ก  จํานวน 10 ชุด 

-  เสาทอเหล็ก   4 นิ้ว (ทาดวยสีน้ํามัน) 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

 

320,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

320,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

320,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบสัญญาณไฟและ

เครื่องหมายจราจร 

 

- เพื่อปองกันอบัุติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

- ปรับปรุงซอมแซมระบบสัญญาณไฟ

จราจร  เขยีว  เหลือง  แดง  และเครื่องหมาย

จราจรภายในเขตเทศบาลฯ 
 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งปายไฟว่ิง

คอมพิวเตอรติดตั้งสะพาน

ลอยหนา  บขส  รอยเอ็ด 

 

- เพื่อใหประชาชนไดรับ

ทราบขาวสาร  งานตาง ๆ  

ของเทศบาล 

- เพื่อประชาสัมพันธงาน

ตาง ๆ  

- จะทําการติดตั้งปายอักษรว่ิงคอมพิวเตอร 

แบบ 3 สี (สีแดง  เขยีว  และสม)  สําหรับ

สะพานลอยขนาดปาย 100 x 500 x 20 ซ.ม  

ความละเอียด 32 x 160  จุด  จํานวน

ตัวอักษรสูงสุดตอบรรทัด 32  ตัวอักษร  

และติดต้ังดวยโครงสรางเหล็กยึดปายขาง

ปายมีโลโกสัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

- 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ประชาชนไดรบัทราบ

ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

16 โครงการติดตั้งปายไฟว่ิง

คอมพิวเตอรติดตั้งสะพาน

ลอยหนา  โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ด 

- เพื่อใหประชาชนไดรับ

ทราบขาวสาร  งานตาง ๆ 

ของเทศบาล 

- เพื่อประชาสัมพันธงาน

ตาง ๆ  

 

-  จะทําการติดตั้งปายอักษรว่ิงคอมพิวเตอร  

แบบ  3  สี (สีแดง  เขยีว  และสม)  สําหรับ

สะพานลอยขนาดปาย  100 x 500 x 20 ซ.ม  

ความละเอียด  32 x 160  จุด  จํานวน

ตัวอักษรสูงสุดตอบรรทัด  32  ตัวอักษร  

และติดต้ังดวยโครงเหล็กยึดปายขางปาย

มีโลโกสัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

17 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนประชา

ธรรมรักษตัดกับถนนทองทวี 

(แยกหลังวัดบึงฯ) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตัง้สัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง แดง ชนิดเสาเต้ีย จํานวน 4 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวงโคมขนาด 

300 มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 ดวงโคม

จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอย

หลัง  (Countdown) จํานวน 4 ชุดตูควบคุม

อัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม(Controller 

Shelter) จํานวน 1 ชุด(หลังคา) 

- 

 

1,300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

18 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนเทวาภิบาล

ตัดกับถนนศรีเทวา (เกาะ

กลางถนนหนาปมดาว

รอยเอ็ด) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง  แดง ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน 4 ตน เสา

สูงจํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟLED แบบ 

3 ดวง โคมขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด

แบบ 6 ดวง โคมจํานวน 4 ชุดติดต้ังนาฬิกา

นับเวลาถอยหลัง (Countdown) จํานวน 4 

ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตู พรอม 

(Controller Shelter) จํานวน 1 ชุด  

- 

 

1,800,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

19 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนรณชัยชาญ

ยุทธตัดกับถนนรัฐกิจไคลคลา

(แยกสหกรณการเกษตร) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว 

เหลืองแดงชนิดเสาสูง  จํานวน 4 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ3 ดวง โคมขนาด 300 

มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 ดวง โคมจํานวน 4 

ชุดติดต้ังนาฬิกานับเวลาถอยหลัง

(Countdown) จํานวน4 ชุดตูควบคุมอัตโนมัติ

จํานวน 1 ตูพรอม (Controller  Shelter) 

จํานวน 1 ชุด (หลังคา) 

- 

 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

20 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนหายโศรก

ตัดกับถนนรอบเมือง (แยก

ไหมไทย) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว 

เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง  จํานวน 4 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 

300 มม. จํานวน 4 ชุดแบบ 4 ดวงโคม

จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 

(Countdown) จํานวน 4 ชุดตูควบคุม

อัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม (Controller  

Shelter) จํานวน 1 ชุด (หลังคา) 

- 

 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

21 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนสุริยเดช

บํารุงตัดกับถนนสุริยเดช

บํารุง ซ. 1 (แยกรานซินแซ) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง  แดง  ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน 4 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 

300 มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 ดวง โคม

จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 

(Countdown) จํานวน 4 ชุด ตูควบคุม

อัตโนมัติจํานวน 1 ตู พรอม (Controller 

Shelter) จํานวน 1 ชุด (หลังคา) 

- 

 

- 

 

1,300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลด

อุบัติเหตุ 

กองชาง 

22 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ

จราจรส่ีแยกถนนหายโศรก

ตัดกับถนนขัติยะวงษ (แยก

หนาตลาดสระทอง) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง  แดง  ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน 2 ตนเสา

สูงจํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ  LED แบบ 

3 ดวงโคมขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 

4 ดวง โคมจํานวน 4 ชุดติดต้ังนาฬิกานับ

เวลาถอยหลัง (Countdown) จํานวน 4 ชุด 

ตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตู พรอม 

(Controller  Shelter) จํานวน 1 ชุด (หลังคา) 

- 

 

- 

 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลด

อุบัติเหตุ 

กองชาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

23 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนรัชชู

ประการตัดกับถนนรัฐกิจไคล

คลา (สี่แยกอุตสาหกรรม) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

จะทําใหการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง   แดงชนิดเสาสูงจํานวน  4  ตน  หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ  3  ดวงโคมขนาด  

300  มม.  จํานวน 4  ชุดแบบ 4 ดวงโคม

จํานวน  4  ชุด  ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอย

หลัง (Countdown)จํานวน  4  ชุดตูควบคุม

อัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม (Controller 

Shelter)จํานวน 1 ชุด(หลังคา) 

- 

 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

24 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนเทวาภิบาล

ตัดกับถนนเขาบานทานคร 

(แยกบานทานคร) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง  แดง ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน 2 ตนเสา

สูงจํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 

3 ดวงโคมขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด 

แบบ 4 ดวงโคมจํานวน 4 ชุดติดต้ังนาฬิกา

นับเวลาถอยหลัง (Countdown) จํานวน 4 

ชุดตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตู พรอม 

(Controller Shelter)จํานวน 1 ชุด(หลังคา) 

- 

 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

25 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรท่ีหาแยกโคงประปา

ถนนรณชัยชาญยุทธตัดกับ

ถนนศรีเทวา 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดเสา

สูง จํานวน  5 ตน โคมไฟ เขยีว  เหลือง แดง 

ขนาด 300  มม. ชนิด  4 ดวงโคม(มีไฟเล้ียว

ขวา) จํานวน  5  ชุด และโคมไฟแบบ 3 ดวง

โคม (เขียว เหลือง แดง) จํานวน  5  ชุด ใช

หลอด LED ติดต้ังเครื่องนับเวลาถอยหลัง 3 

สี ขนาดกวาง 60  ซม. ยาว  100  ซม. 

จํานวน  5  ชุด 

- ตูควบคุมอัตโนมัติ ดวยระบบไมโครไพร

เชสเซอร ต้ังไดต้ังแต 2 จังหวะ ถึง 12 

จังหวะ มีจอ LED จําลองจังหวะการเดินรถ  

-  สามารถตอพวงการทํางานแบบเครือขาย 

NET WORK  ได เพื่อรองรับระบบการ

ควบคุมจากสวนกลาง(ATC)  

(รูปแบบตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

100 



  

 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 

 
แนวทางการพัฒนา    2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ

ของชุมชน 

-  เพื่อสงเสริมการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

-  จัดต้ังกลุมอาชีพ  3  กลุม  

จํานวน  35  ครอบครัว 

-  สนับสนุนจัดทําสินคาหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

-  ฝกอบรมอาชีพ 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  ประชาชนที่เขารวมกลุม

อาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้น  8,000  

บาท/ครอบครัว/เดือน 

กองสวัสดิการสังคม 

 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แขงขันทางการคาของ

ผูประกอบการ 

-  เพื่อเพ่ิมพูนความรูแก

ผูประกอบการ 

-  จัดการประชุม/สัมมนา/ฝก 

อบรม/ปฎิบัติการผูประกอบการ 

จํานวน  100  คน  จํานวน  2  ครั้ง  

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูประกอบการมีความรูม ี

ทักษะในการประกอบการและมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

 3 โครงการฝกอาชีพแกกลุม

ผูสนใจ 

-  เพื่อใหความรูและแนวทาง 

การประกอบอาชีพแกกลุม

ผูสนใจ 

-  ฝกอบรมกลุมอาชีพ  3  กลุม

อาชีพ 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  สามารถสรางผูประกอบการ

รายใหมเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการสงเสริมการตลาด

หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมดานการตลาด

ใหแกกลุมอาชีพ 

-  เพื่อสรางเครือขายการจําหนาย

หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ทั้งใน

และนอกพ้ืนที่ 

-  จัดตลาดจําหนายสินคาหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของเทศบาล

และเครือขายหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ  ทั้งในและนอกพื้นที่  

จํานวน  2  ครั้ง/ 1  ป  

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  กลุมอาชีพของเทศบาลมี

ชองทางในการจําหนาย

ผลิตภัณฑของตนเองมากขึ้น 

-  เกิดเครือขายหนึ่งตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑและทั้งในและนอก

พื้นที่เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

-  เพื่อสนับสนุนแนวทาง

เศรษฐกิจพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

 

-  สรางความเขาใจปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

-  สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจ

ชุมชนตามแนวทาง 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล

เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  มีกิจกรรมท่ีสนับสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการกอสรางอาคาร 

ศูนยการเรียนรู 

-  เพื่อใหประชาชนไดใช

บริการขอมูลขาวสารที่

สะดวกรวดเร็ว 

-   เพื่อใหเทศบาลฯ  มีรายได

จากการบริการพื้นที่ใหเชา 

-  กอสรางอาคาร คสล. 4  ช้ัน  

พื้นที่รวม  5,703  ตารางเมตร 

-  ติดตั้งระบบปรับอากาศ 

-  ตกแตงภายใน 

-  ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตและ

คอมพิวเตอร  

-  ติดตั้งระบบลิฟทและบันไดเล่ือน 

83,000,000 

(จัดหาแหลง

เงินกู) 

- - -  ประชาชนมีสถานที่บริการ

ขอมูลขาวสารท่ีสะดวกรวดเร็ว 

-  เทศบาลฯ มีรายไดจากการ

บริการพื้นที่ใหเชาเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางตลาด 

หนองแคน 

-  เพื่อใหประชาชนไดใช

ตลาดท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย 

-  เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

ประชาชนที่เขาไปขายของ

ในตลาด 

-  กอสรางอาคารตลาดหนองแคน 

ระบบระบายน้ําเสีย 

-  ปรับปรุงภูมิทัศนตลาดหนองแคน

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)

- 80,000,000 

(จัดหาแหลง

เงินกู 

- -  ประชาชนมีความสะดวกใน

การซื้อขาย 

กองชาง 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 

 

 
แนวทางการพัฒนา    3.1  สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 

 
3.2  บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

1 โครงการอบรม ยุวมัคคุเทศก 

 

 

 

 

-  เพื่อให ยุว - เยาวชน  เปน 

มัคคุเทศก  สามารถแนะนํา 

สถานท่ีทองเที่ยวสถานท่ี

สําคัญตางๆในเขตเทศบาลฯ 

ได 

-  จัดอบรมยุวมัคคุเทศกในเขต

เทศบาลฯ  จํานวน  80  คน  เปน

เวลา  3  วัน 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- ผูเข ารับการอบรมยวุ-

มัคคุเทศกสามารถเปนผูนําใน

การทองเท่ียวสถานท่ีสําคัญ

ตางๆ ในเขตเทศบาลฯ  ได

อยางมีประสิทธิภาพ   

 

 

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดทําวารสาร

เผยแพรการทองเที่ยว 

 

 

 

-  เพื่อประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ดให

ประชาชนทั่วไปในทองถิ่น

และตางจังหวัดไดรับทราบ

แหลงทองเที่ยวของจังหวัด

รอยเอ็ด 

 

 

-  จัดทําวารสาร , แผนพับ  สถานท่ี

ทองเที่ยวของจังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน  

1,000  ฉบับ 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  นักทองเที่ยวและประชาชน

ผูสนใจท่ัวไปท้ังในทองถิ่น

และตางจังหวัดไดรับทราบ

ขอมูลดานการทองเท่ียวของ

จังหวัดรอยเอ็ดมากขึ้น  

-  งานบริการและ

เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.2  แนวทางการพัฒนา   บํารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย  

รัชการท่ี 6  หนาบึงพลาญชัย  

-  เพื่อใหสวนหยอมบริเวณ

พระบรมราชานุสาวรีย  รัชกาล

ท่ี  6  สวยงามโดดเดนยิ่งขึ้น 

-  เพื่อดําเนินการพัฒนาและ

สงเสริมแหลงทองเที่ยวของ

จังหวัดรอยเอ็ด 

-  ปรับปรุงจัดสวนใหมโดยมี

ไมพุม , กอนหิน  ขนาดใหญ

เปนองคประกอบ  เปล่ียนหญา

สนามและดินใหมเนื่องจาก

บริเวณสนามหญาเดิมเปน

หญาแหวหมูแลวปลูกหญา

นวลนอยแทน 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ทําใหบริเวณพระบรม 

ราชานุสาวรีย  รัชการท่ี 6   

หนาบึงพลาญชัยมีความ 

โดดเดน สวยงามยิ่งขึ้น 

-  นักทองเที่ยวมีความประทับใจ 

 

กองชาง 

 

 2 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร

รอยเอ็ดบริเวณน้ําตกภูพลาญ

เกาะกลางบึงพลาญชัย  

 

 

 
 
 

-  เพื่อใหบึงพลาญชัยเปน

สวนสาธารณะท่ีสวยงาม

ใกลเคียงกับธรรมชาติมากท่ีสุด 

-  เพื่อใหน้ําตกภูพลาญมีความ

รมร่ืน สวยงาม นาพักผอน

หยอนใจและทองเที่ยวยิ่งขึ้น 

-  เพื่อสงเสริมการรณรงคแกไข

ปญหามลภาวะโลกรอน 

 

-  สรางน้ําตกและปลูกตนไม

ใหญใหเหมือนกับน้ําตก

ธรรมชาติจริงๆ 

-  จัดสรางธารน้ําใหมให

เหมาะสมและสวยงาม 

-  จัดเรียงกอนหินขนาดใหญ-

นอย โดยหากอนหินมาเพิ่มอีก

ไมนอยกวา 350  กอน เพิ่ม

ระบบสงน้ําภูเขาใหแรง

กวาเดิมอีก  1  เทา 

800,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

-  ทําใหน้ําตกภูพลาญสวยงาม

รมร่ืน  นาเท่ียวชมและพักผอน

หยอนใจยิ่งขึ้น 

-  ทําใหเมืองรอยเอ็ดงดงาม

สมบูรณนาทองเที่ยวและ

พักผอนหยอนใจ 

กองชาง 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

 

 
แนวทางการพัฒนา    4.1  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 
4.2  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   

 
4.3  พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 1 โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนรวมกับโรงเรียนสาธิตฯ ,

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,

โรงเรียนอนุบาลกรแกวและ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

-  เพื่อจัดระบบการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-  สงเสริมใหบุคลากรครูไดรับ

ประสบการณการจัดการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

-  เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู

ประสบการณทางวิชาการ 

-  จัดระบบการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-  จัดการอบรมนิเทศนติดตาม 

-  ประชุมเชิงปฎิบัติการ 

 

800,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  โรงเรียนในสังกัดบุคลากรครู  

นักเรียน พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

-  นักเรียนไดรับความรู

ประสบการณทางวิชาการ

เพิ่มขึ้น  

 

     -  งานพัฒนา 

         การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

 2 โครงการเขาคายทางวิชาการ

ตามกลุมสาระการเรียนรู 

 

-  เพื่อแลกเปล่ียนความรูท้ังครู

และนักเรียน 

-  จัดกิจกรรมโดยคัดเลือก 

นักเรียน  จํานวน  500  คน  

เขารวมกิจกรรมตามระยะเวลา

และปฎิทินงาน  จํานวน 5 ครั้ง 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครูปฎิบัติหนาท่ีดวยความ 

ต้ังใจ 

-  นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น  

-  งานบริหาร 

วิชาการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการนิทรรศการแสดง

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

-  เพื่อเผยแพรผลงานการจัด

การศึกษาตอชุมชนระดับเขต

การศึกษาและระดับประเทศ 

 

-  โรงเรียนในสังกัดรวมจัด

นิทรรศการโดยมีนักเรียนเขา

รวม  จํานวน  120  คน/ป

การศึกษาละ  1  ครั้ง 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ไดเผยแพรโดยแสดง

นิทรรศการอยางสมบูรณ 

 

-  งานนิเทศ

การศึกษา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

4 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ 

การใชหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและทัศนศึกษาดูงาน 

 

-  เพื่อสงเสริมใหครูกลุมสาระ

การเรียนไดรับความรู

ประสบการณการจัดการเรียน

การสอน 
 

-  จัดอบรมพนักงานครูกลุม

สาระ  จํานวน  250  คน   

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงานครูไดรับความรู

ประสบการณเพิ่มขึ้น 

 

-  งานบริหาร 

วิชาการ 

กองการศึกษา 

 

5 

 

 

โครงการประชมุ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและทัศนศึกษาดูงาน 

-  เพื่อใหคณะกรรมการมีสวน

รวมในการพัฒนาการศึกษาดู

งาน 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ

และทัศนศึกษาดูงาน  จํานวน  

130  คน /ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

260,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

260,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

260,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานมีความเขาใจในบทบาท

หนาท่ีเพิ่มขึ้น 

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

6 โครงการอบรมอาสาสมัคร 

สาธารณสุขในโรงเรียน 

 

-  เพื่ออบรมอาสาสมัคร 

สาธารณสุขทดแทนอาสาสมัคร

ท่ีจบการศึกษา 

-  จัดอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขในโรงเรียน

เทศบาลฯ  จํานวน  100  คน 
 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  อาสาสมัครสาธารณสุข 

ปฎิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ   

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 

7 โครงการพัฒนาสงเสริม

หองสมุดในโรงเรียนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

-  เพื่อใหคณะครูนักเรียนใช 

หองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควา 

 

-  จัดซ้ือหนังสือประจํา

หองสมุดในโรงเรียนเทศบาลฯ  

ท้ัง  7  โรงเรียน และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  หองสมุดมีหนังสือท่ีทันสมัย

และไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

8 

 

โครงการนิเทศการศึกษา -  เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

-  เพื่อพัฒนาครูสูการมีใบ

ประกอบวิชาชีพครู 

-  นิเทศติดตามการจัดการเรียน

การสอนของครู เดือนละ 1 ครั้ง 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ฯ ไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

-  ครูไดรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนหนวยงาน

อื่น ๆ 

 

 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุน

หนวยงานอื่น ๆ  ในดาน

การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  

กีฬา  นันทนาการ 

 

ใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น 

ๆ  ดังนี้ 

1.  ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอ็ด 

2.  สมาคมกีฬารอยเอ็ด 

3.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

จังหวัดรอยเอ็ด 

4.  สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

5.  ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด

รอยเอ็ด 

1,900,000 

(งบเทศบาลฯ) 

250,000 

500,000 

100,000 

 

1,000,000 

50,000 

1,900,000 

(งบเทศบาลฯ) 

250,000 

500,000 

100,000 

 

1,000,000 

50,000 

1,900,000 

(งบเทศบาลฯ) 

250,000 

500,000 

100,000 

 

1,000,000 

50,000 

-  เทศบาลสนับสนุนหนวยงาน

อื่นครบ  100  % 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

ไดรับประโยชนจากกิจกรรม

โครงการของหนวยงานอ่ืน ๆ 

เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

 

10 โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

-  เพื่อใหโรงเรยีนจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 

-  ประเมินคุณภาพโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ  7  โรงเรียน    

1  ครั้งตอปการศึกษา 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  7  

โรงเรียน เขาสูระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   

-  งานนิเทศ

การศึกษา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

11 โครงการมอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

 

-  เพื่อมอบประกาศนียบัตร 

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

 

-  มอบประกาศนียบัตร นักเรียน

ช้ัน ป.6 และ ม.3 โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ  จํานวน  800  

คน  จํานวน 1 ครั้งตอปการศึกษา 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน

ไดรวมกิจกรรมมอบ

ประกาศนียบัตร 

 

-  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

12 โครงการแขงขันกิจกรรม 

ทางวิชาการและเขาคาย

ฝกซอม 

 

-  เพื่อเผยแพรผลงานทางดาน

วิชาการสําหรับนักเรียน 

-  ฝกซอมตัวแทนเทศบาลเพื่อ

เขารวมการแขงขันระดับภาค 

-  จัดกิจกรรมแขงขันวิชาการ

สําหรับนักเรียนตลอดป

การศึกษา 

-  นักเรียนเขาคายฝกซอม 

จํานวน  230  คน 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครูและนักเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลฯ ไดรวม

กิจกรรมแขงขันวิชาการอยาง

ตอเนื่องครบ  100 % 

-  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

13 

 

 

ทัศนศึกษาแหลง

ประวัติศาสตร 

-  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู

นอกสถานท่ี เพื่อการเรียนรูท่ี

ยั่งยนื 

-  นักเรียนจะสามารถเรียนรูและ

ไดรับประสบการณจริงนอก

หองเรียน 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- - -  นักเรียนจะไดรับความรู 

ความต่ืนเตน แปลกใหมในการ

เรียนวิชาสังคมเพราะธรรมชาติ

เปนวิชาท่ีเขาใจยาก 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

กองการศึกษา 

 

 14 โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรี

ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ 

 

-  เพื่อแลกเปล่ียนและพัฒนา

ดานการศึกษาประเพณี

วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ

เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวาง  

2  เมือง  โดยการศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนครู  นักเรียน ป

การศึกษาละ  1  ครั้ง 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ไดเผยแพรดานการศึกษา 

วัฒนธรรมประเพณีและ

พัฒนาการเรียนรูของครู  

นักเรียน และผูทรงคุณวุฒิ  

-  ฝายพัฒนา 

การศึกษา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 15 โครงการจัดพิมพวารสาร

การศึกษารายภาคเรียน 

 

-  เพื่อเผยแพรขาวสารทางการ

ศึกษาแกนักเรียน  ผูปกครอง และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

-  พิมพวารสาร ภาคเรียนละ  

4,500  ฉบับ  2  ภาคเรียน  รวม  

9,000  ฉบับ 

 

135,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

135,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

135,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  นักเรียน  ผูปกครองและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารทาง

การศึกษา   

-  งานบริหาร 

วิชาการ 

กองการศึกษา 

 

 16 

 

 

โครงการใหทุนการศึกษา

สําหรับนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อจัดทุนการศึกษาใหกับ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

หรือนักเรียนดอยโอกาสทาง

การศึกษา 

-  จัดใหทุนการศึกษานักเรียน 

อยางนอยปละ  5  ทุน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  นักเรียนไดรับทุนการศึกษา

ตรงตามวัตถุประสงค 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 

17 โครงการเด็กพิการและเด็ก

พิเศษเรียนรวมโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อใหเด็กพิการและเด็กพิเศษ

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

-  รับนักเรียนพิการพิเศษเรียน

รวมปการศึกษาละไมเกิน  20  

คน 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เด็กพิการเรียนรวมไดรับการ

พัฒนาการศึกษาอยางถูกตอง

เหมาะสม 

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

18 

 

โครงการอบรมสัมมนา 

วิชาการผูบริหารการศึกษา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อกระตุนใหผูบริหารมีความ

กระตือรือรน 

-  เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบ

เทคนิควิธีการในการเรียนการสอน 

-  พนักงานครูสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  จํานวน  30  คน 

เขารับการอบรมอยางตอเนื่อง 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  มีพนักงานครูสังกัดเทศบาลฯ 

ไดรับความรูและสามารถนําไป

พัฒนาการเรียนการสอน 

ใหมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

19 โครงการแขงขันคนเกง  

สังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อคัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.5  

และ ม.3  เปนตัวแทนเขา

แขงขันคนเกงระดับประเทศใน

กลุมสาระการเรียนรู   

-  คัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.5  โรงเรียน

ละ  4  คน  เปนตัวแทนเขาแขงขัน

ระดับประเทศในกลุมสาระการ

เรียนรู  ภาษาไทย วิทย  , คณิตและ 

สังคม  จํานวนนักเรียน  28  คน 

-  คัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.3  โรงเรียน

ละ  4  คน  เปนตัวแทนเขาแขงขัน

ระดับประเทศในกลุมสาระการ

เรียนรู  ภาษาไทย , วิทย  คณิตและ

สังคม  จํานวนนักเรียน  28  คน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  นักเรียนที่เปนตัวแทน 

สามารถนําชื่อเสียงและสราง

ความภาคภูมิใจใหแกตัวเอง  

ผูปกครอง  สถานศึกษา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

-  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

20 โครงการพัฒนา

ภาษาตางประเทศ 

 

-  เพื่อใหครู นักเรียน  ไดรับ

ความรูภาษาตางประเทศ จาก

เจาของภาษา 

-  ชาวตางชาติมาชวยพัฒนาการเรียน

ภาษาตางประเทศ   
 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครู  นักเรียน ไดรับความรู

ดานภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น   

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

21 โครงการพัฒนาการ 

เรียนรูนักเรียนสถานท่ี 

 

-  เพื่อเพิ่มประสบการณการ 

เรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ    

ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

-  จัดกิจกรรมศึกษางานตามแหลง

เรียนรูตาง ๆ   ท้ังในจังหวัดและ

ตางจังหวัด 

380,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

380,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

380,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครู  นักเรียน  ไดรับความรู

ประสบการณจากแหลงการ

เรียนรูตาง ๆ   เพิม่ขึน้ 
 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

22 โครงการจัดจางทําอาหาร

กลางวัน 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด นักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  เด็ก

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ดและเด็กเล็กประจํา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุมสระบัว 

ไดรับประทานอาหาร มีรางกาย 

แข็งแรงสมบูรณ 

-  จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  จํานวน  1,800 คนเฉล่ียคน

ละ  10 บาท  รวม  200  วัน   

-  จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับ

นักเรียน ร.ร.เมืองรอยเอ็ดและ

นักเรียน ร.ร.อนุบาลรอยเอ็ดจํานวน  

2,750  คน เฉล่ียคนละ10 บาท  รวม  

200  วัน 

-  จางเหมาทําอาหารสําหรับเด็ก 

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด  จํานวน  140  คน 

เฉล่ียคนละ  10 บาท  200  วัน 

-  จางเหมาทําอาหารสําหรับเด็กเล็ก 

ศูนยวัดเหนือ  จํานวน  33  คน เฉล่ีย

คนละ  10 บาท รวม  132  วันทําการ 

9,423,560 

(เงินอุดหนนุฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9,423,560 

(เงินอุดหนนุฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9,423,560 

(เงินอุดหนนุฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  นักเรียนที่ไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรงสมบูรณ

ตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนด 

-  กองการศึกษา 

-  โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและโรงเรียน

เมืองรอยเอ็ด 

-  ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  ศูนยเด็กเล็ก 

คุมวัดเหนือ 

 114 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหเด็กนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นักเรียนโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและเด็กเล็กประจําศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดด่ืมนมมี

รางกายแข็งแรงสมบูรณ 

-  จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  ตลอดปงบประมาณ  จํานวน  

2,500 คน เฉล่ียคนละ  6.52  บาท/วัน  

รวม  230 วัน ทําการ 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับ

นักเรียนโรงเรียนเมืองรอยเอ็ดและ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  

จํานวน 3,900  คน เฉล่ียคนละ  6.52 

บาท/วัน  รวม  230 วันทําการ 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็ก

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  จํานวน  140  คน  เฉล่ียคนละ  

6.52  บาท รวม  230 วันทําการ 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก

เล็กศูนยวัดเหนือ  จํานวน 33 คน  เฉล่ีย

คนละ 6.52  บาท รวม 132 วันทําการ 

9,835,800 

(เงินอุดหนนุ) 

9,835,800 

(เงินอุดหนนุ) 

9,835,800 

(เงินอุดหนนุ) 

-  นักเรียนที่ไดรับการ 

ด่ืมนมมีรางกายแข็งแรง

สมบูรณตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด 

-  กองการศึกษา 

-  โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและ

โรงเรียนเมือง

รอยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

24 โครงการจัดทําเว็ปไซด

กองการศึกษา 

-   เพื่อใหมพีื้นที่เพื่อใชในการ

จัดทําเว็บไซดของกอง

การศึกษาและโรงเรียนใน

สังกัด 

-   เพื่อใหมีโดเมนเนม  ช่ือเว็บ

ไซดกองการศึกษา  เทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-   เชาพื้นท่ีเพื่อใชในการจัดทําเว็บ

ไซดและบทเรียนออนไลน 

-  จดทะเบียนช่ือเว็บไซดกอง

การศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

www.erem.go.th 

Education of Roi- Et Municipal 

22,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 
 

22,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 
 

22,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

- กองการศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดมี

พื้นที่ในการจัดทําเว็บไซด

และบทเรียนออนไลน 

- กองการศึกษาเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  มีช่ือเว็บ

ไซดอยางเปนทางการ 

(โดเมนเนม) 

-  กองการศึกษา 

 

25 โครงการเปดอาคารเรียน/

อาคารอเนกประสงค 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

-  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

การจัดการศึกษาของเทศบาล

ตลอดจนไดทราบถึงการ

พัฒนาการดานอาคารสถานที่

ของสถานท่ีของสถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-   จัดพิธีเปดอาคารเรียน/อาคาร

อเนกประสงค โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดแก  

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ,

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม , 

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร , 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

120,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  เทศบาลได

ประชาสัมพันธ

ความกาวหนาในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัด  ทําใหผูมีสวน

เก่ียวของมเีจตคติท่ีดีตอ

การจัดการศึกษาทองถ่ิน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

26 โครงการดาวทองถ่ิน 

 เขตการศึกษา  10 

-   เพื่อใหนักเรียนไดรับทักษะ

ทางวิชาการ 

-   จัดอบรมนักเรียนในเขตการศึกษา  

10  จํานวน  70  คน 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 
 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 
 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 
 

-  นักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้น -  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณ ี

บุญผะเหวด 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม 

 และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อให 

 ประชาชนมีสวนรวม 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดรอยเอ็ด 

-  สนับสนนุการจัดงาน

ประเพณีบุญผะเหวดของ

จังหวัดรอยเอ็ด 

-  จัดการแขงขันดนตรี

พื้นเมือง 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  มีนักทองเที่ยวเขามา 

 ทองเที่ยวและสรางเศรษฐกิจ 

-  ประชาชนเขารวมงานอยาง

ท่ัวถึง 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม 

 และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อให 

 ประชาชนทุกชุมชนมีสวนรวม 

จัดกิจกรรมตาง  ๆ  เชน 

-  จัดประกวดขบวนแห

สงกรานต 

-  จัดประกวดสาวประเภทสอง 

-  จัดประกวดอาหารอีสาน 

-  จัดประกวดกิจกรรมชุมชน 

-  จัดประกวดดนตรีพื้นเมือง 

-  จัดการแขงขันกีฬาพืน้เมือง 

-  รางวัลสมนาคุณการแขงขัน 

 ประเภทตาง ๆ   

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

-  ประชาชนทุกชุมชนไดรวม

กิจกรรม 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

3 โครงการจัดงานประเพณ ี

แหเทียนเขาพรรษา 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม   

  และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อให 

 ประชาชนทุกชุมชนมีสวนรวม 

จัดกิจกรรมตาง ๆ   เชน 

-  จัดประกวดตนเทียน

ประเภทแกะสลัก 

-  จัดประกวดขบวนแหเทียน 

-  จัดประกวดธิดาเทียน 

-  รางวัลสมนาคุณการ

ประกวดประเภทตาง ๆ   

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

-  ประชาชนและชาวคุมวัดตาง ๆ   

ในเขตเทศบาลฯ ไดเขารวม

กิจกรรม 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานประเพณ ี

ออกพรรษา 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม 

 และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อให 

 ประชาชนมีสวนรวม 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน 

-  ตักบาตรเทโว 

-  ประกวดขาวทิพย 

-  ประกวดประดับประทีป 

โคมไฟ 

-  ประกวดการรองสรภัญญะ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา 

-  แขงขันดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ 
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

-  ประชาชนและชาวคุมวัดตาง ๆ   

ในเขตเทศบาลฯ ไดเขารวม

กิจกรรม 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

5 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานเล้ียงสักการะ 

เจาพอหลักเมืองและเจาพอ 

มเหศักดานุภาพ 

 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อให 

 ประชาชนมีสวนรวม 

-  เพื่อความเปนสิริมงคลของ 

ชาวจังหวัดรอยเอ็ด 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์

คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด 

คือ ศาลเจาพอหลักเมืองและศาล

เจาพอมเหศักดานุภาพ 

70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล

เขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

6 

 

 

 

 

 

โครงการตักบาตรวันอาทิตย  

 

-  เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา 

 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล

ทําบุญตักบาตรรวมกันทุกวัน

อาทิตย  ณ  บริเวณสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทรรอยเอ็ด 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนเขตเทศบาลได

รวมทําบุญสงเสริม

พระพุทธศาสนา 

 

ศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

สํานักพระพุทธ 

ศาสนารอยเอ็ด 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด

รอยเอ็ด 

7 โครงการจัดแขงขันดนตรีเพื่อ

เยาวชน 

 

-  เพื่อสงเสริมทักษะใหมี

ความรูความสามารถในดาน

ดนตรี 

-  จัดแขงขันการประกวด 

ดนตรี กลุมเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป  ปละ 1ครั้ง 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- เยาวชนและประชาชนเกิด

ทักษะและมีความรูความ 

สามารถในการเลนดนตรี 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

8 โครงการจัด งานประเพณ ี

สมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ  ท่ี

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม

สรางความสามัคคีในชุมชน 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน 

ทองถ่ิน 

-  จัดงานประเพณี  “สมมาน้ําคืน

เพ็งเส็งประทีป”   รวมกับสวน

ราชการสถาบันการศึกษา  ชุมชน  

ประชาชนและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามตํานานเมือง

รอยเอ็ด 11 หัวเมือง โดยจัด

ประกวดแขงขัน ดังนี ้

-  กระทงประทีปใหญ   ชิงถวย  

 พระราชทานสมเด็จพระเทพ 

 รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 

-  กระทงอนุรักษธรรมชาติ 

-  ธิดาสาเกตนคร 

-  จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 

-  งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะ

วงษา (ทาวทนต) , รัชกาลที่  5 , 

รัชกาลท่ี  6 , ศาลเจาพอหลักเมือง   

                    ฯลฯ 

1,500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

1,500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

1,500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

-  มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว

และสรางเศรษฐกิจ 

ในจังหวัดรอยเอ็ดเพิม่ขึน้ 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล 

และในจังหวัดรอยเอ็ดเขา 

รวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

แขงขนักีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับ

ภาคฯ ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี้  

1. ฟุตบอล 12,14,16,18  ป  รุนละ 18  

คน รวม  72  คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16,18  ป  รุนละ 12  

คน รวม  48  คน 

3. วอลเลยบอลชาย/หญิง  12,14,16,18  

ป  รุนละ  12  คน  รวม  96  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  12, 

14,16,18  ป  รุนละ  2  คน  รวม  16  คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง12,14,16,18 

 ป  รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16,18  

ป  รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  นักกีฬาไดเขารวมการ

แขงขนักีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

   7. เปตองชาย/หญิง  

12,14,16,18  ป  รุนละ  6  คน  

รวม  48 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 

12,14,16,18  ป  รุนละ  15  คน  

รวม  120 คน 

 

     

2 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ 

-  เพื่อสงเสริมกิจกรรมในงาน

วันเด็กแหงชาติ 

-  จัดกิจกรรมตางๆ  ในวันเด็ก

แหงชาติ  โดยเปนคาดําเนินการ/

คารางวัลและคาตอบแทน 

 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนไดเขารวม

กิจกรรมตางๆ   

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 3 โครงการสาธิตการเลนกีฬา

ประเภทตาง ๆ  

 

-  เพื่อสาธิตการเลนกีฬา

ประเภทตางๆ และเยาวชนที่

สนใจ 

-  จัดกิจกรรมการสาธิต  การ

เลนกีฬาประเภทตาง ๆ  

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนไดเขารวม

กิจกรรมการออกกําลังกาย 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

4 โครงการแขงขันเซปก

ตะกรอ พลาญชัยคัพ   

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

-  เพื่อสงเสริมกีฬาเซปกตะกรอ 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะปองกัน

ยาเสพติด 
 

-  จัดแขงขันเซปกตะกรอใหกับ

เด็ก  เยาวชน  ตลอดจน

ประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด

รอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวมแขงขัน

กีฬา 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดการแขงขัน 

กีฬาวอลเลยบอล “พลาญ

ชัยคัพ”  

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

-  เพื่อสงเสริมกีฬาวอลเลยบอล 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะปองกัน 

ยาเสพติด 
 

-  จัดแขงขันกีฬาวอลเลยบอล

ใหกับเด็ก เยาวชน  ตลอดจน

ประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด

รอยเอ็ด และจังหวัดใกลเคียง 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวมแขงขัน

กีฬา 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

6 

 

โครงการจัดการแขงขัน

บาสเกตบอล “พลาญชัยคัพ”   

 

 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 

ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

เพื่อสงเสริมกีฬาบาสเกตบอล   

เพื่อเปนการสรางเกราะปองกัน 

ยาเสพติด 

-  จัดแขงขันบาสเกตบอลใหกับ

เด็ก  เยาวชน ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป ภายในจังหวัด

รอยเอ็ด และจังหวัดใกลเคียง 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวมแขงขัน

กีฬา 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

7 โครงการเก็บตัวฝกซอม

นักกีฬากอนเขารวมการ

แขงขนักีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และระดับประเทศ 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

แขงขนักีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและเตรียม

ความพรอมรางกายของนักกีฬา

กอนเขารวมการแขงขันทั้งระดับ

ภาคและระดับประเทศ 

ทําการฝกซอมเก็บตัวนักกีฬา  ดังนี้ 

1. ฟุตบอล 12,14,16,18  ป  รุนละ 18  

คน รวม  72  คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16,18  ป  รุนละ 12  

คน รวม  48  คน 

3. วอลเลยบอลชาย/หญิง  12,14,16,18  

ป  รุนละ  12  คน  รวม  96  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  

12,14,16,18  ป  รุนละ 2 คน  รวม 16 คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง 12,14,16,18  

 ป  รุนละ  5  คน  รวม  40 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 ,18 

ป  รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 

7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16,18  ป  รุน

ละ  6  คน  รวม  48 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16,18 ป  รุน

ละ  15  คน  รวม  120 คน 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  นักกีฬามีความพรอมท่ี 

จะเขารวมการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและระดับประเทศ  

โดยมีนักกีฬาเขารวมทําการ

เก็บตัวฝกซอมครบทุกชนิด

กีฬา 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

8 โครงการจัดการแขงขัน

ฟุตบอล  7  คน“พลาญชัยคัพ”   

 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ได

ออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือ

สงเสริมกีฬาฟุตบอล 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะปองกันยา

เสพติด 

-  จัดแขงขันฟุตบอลใหกับเด็ก 

เยาวชน ตลอดจนประชาชน

ทั่วไปภายในจังหวัดรอยเอ็ด 

และจังหวัดใกลเคียง 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวม

แขงขันกีฬา 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

9 โครงการจัดการแขงขัน 

ฟุตซอล “พลาญชัยคัพ”   

 

 

 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 

 ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

-  เพื่อสงเสริมกีฬาฟุตซอลใหเปนท่ี

รูจักยิ่งขึ้น 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะ 

ปองกันยาเสพติด 

-  จัดแขงขันฟุตซอลใหกับเด็ก 

เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

ภายในจังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัด

ใกลเคียง 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวม

แขงขันกีฬา 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

10 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ

และยุวกาชาดกลุมโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

-  นําลูกเสือ –ยุวกาชาด ป. 5 , 6 

และ ม. 1-3  เขาคายพักแรม 

จํานวน  1,100  คน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ทําใหเกิดการทํางาน

รวมกันเปนหมูคณะ 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาด ไดรับ

หลักสูตรการเรียนการสอน

วิชาลูกเสือ  

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

11 โครงการเยาวชนสัมพันธ -  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกเยาวชน 

ใหรักธรรมชาติ 

-  เพื่อเพิ่มความสามัคคี 

-  นําเยาวชนอบรมและทัศน-

ศึกษาดูงานสิ่งแวดลอม  จํานวน  

100  คน 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนรักธรรมชาติ 

และรวมกิจกรรม  

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

12 โครงการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

 

-  นักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือก

ในระดับภาค เขารวมการ

แขงขนัในระดับประเทศ   

 

-  นักกีฬาไดรับคัดเลือกเขารวม

การแขงขันในระดับประเทศ

ครบ 3 รุน คือ รุน 12 ป , 14 ป  , 

16 ป และ 18 ป ชาย/หญิง   โดย

มีชนิดกีฬาดังตอไปนี้ 

-  ฟุตบอล 

-  ฟุตซอล 

-  เปตอง 

-  เทเบิลเทนนิส 

-  วอลเลยบอล 

-  วอลเลยบอลชายหาด 

-  กรีฑา 
 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 
-  นักกีฬาสามารถสรางช่ือเสียง

ใหกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

โดยไดรับเหรียญรางวัลจากการ

แขงขนัในระดับประเทศ 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

13 โครงการวันเยาวชน 

แหงชาติ 

 

-  ใหเ ด็กและเยาวชนไดเขารวม 

 กิจกรรมในเขตเทศบาล 

 

-  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 

 โดยเปนคาดําเนินการ / คา

รางวัล และคาตอบแทน 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนเขารวม 

 กิจกรรมและไดรับความ

เพลิดเพลิน 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

14 โครงการอบรมทบทวนและ

ชุมนุมลูกเสือชาวบาน 

-  เพื่ออบรมทบทวนและชุมนุม

ลูกเสือชาวบาน 

-  จัดการอบรมทบทวนและ

ชุมนุมลูกเสือชาวบาน 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเข ารวมกิจกรรมมีความรู

เพิ่มขึ้น  

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

15 โครงการประกวดการเตน 

แอโรบิค 

-  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

 

-  ประกวดเตนแอโรบิค  

ประเภทเยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

ศูนยวัฒนธรรม 

ทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

16 โครงการโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

-  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสูความ 

 เปนเลิศเฉพาะทางดานกีฬา 

 จํานวน  9  ชนิดกีฬา ในชวง 

 ช้ันที่ 2 และชวงช้ันที่  3 

-  รับนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 

เพิ่มขึ้นปละ  70 คน 

-  จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียน 

 การสอน 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถผลิตนักกีฬาตัวแทน

เทศบาลฯ เพิ่ม ขึ้น ปละ 70 คน 

-  พัฒนาคุณภาพการกีฬาของ

จังหวัดรอยเอ็ดใหมีคุณภาพ

ยิ่งข ึน้ 

-  โรงเรียนชุมชน

บานหนองหญามา

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

17 โครงการประกวดวาดภาพ

ชีวิตสัตวน้ํา 

 

-  เพื่อเผยแพรความรูเ ก่ียวกับ

ชีวิตสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม 

 

-  จัดกิจกรรมวาดภาพสัตวน้ํา  

1 ครั้ง/1  ป 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเข ารวมกิจกรรมมีความ

เพลิดเพลิน 

 

-  สถานแสดงพันธุ  

สัตวน้ํา 

กองการศึกษา 

 18 โครงการประกวดตกแตง 

ตูปลา 

-  เพื่อเผยแพรความรูเ ก่ียวกับ

การตกแตงตูเ ล้ียงปลา 

-  จัดกิจกรรมตกแตงตูปลา   

ปละ  1  ครั้ง 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเข ารวมกิจกรรมมีความรู  

และเพลิดเพลิน 
 

-  สถานแสดงพันธุ  

สัตวน้ํา 

กองการศึกษา 

19 โครงการลานดนตรี คนดีศรี

รอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม

และใชเวลาวางของนักเรียนให

เกิดประโยชน 

-  สนับสนุนการแสดงดนตร ี,

กีฬาของนักเรียนและสถาน-

ศึกษา 
 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น 

 

-  ฝายพัฒนา 

กองการศึกษา 

20 โครงการแขงขันกีฬา 

เทเบิลเทนนิส 

-  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

-  จัดการแขงขันกีฬาเทเบิล-

เทนนิส 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนเขารวม 

 กิจกรรม 
 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

21 โครงการฝกซอมวงดุริยางค

หรือวงโยธวาทิต 

-  เพื่อฝกซอมวงดุริยางคหรือวง

โยธวาทิต 

-  ฝกซอมวงดุริยางคหรือ 

วงโยธวาทิต 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเข ารับการฝกมีความชํานาญ

ในการเลนวงดุริยางคหรือ 

วงโยธวาทิต 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

22 โครงการอุดหนุนเจาภาพการ

แขงขนักีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

-  เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

เจาภาพในการแขงขันกฬีา

นักเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับภาคฯ 
 

-  สนับสนุนเจาภาพจัดการ

แขงขนักีฬา 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  สนับสนุนเจาภาพจัดการ

แขงขนักีฬา 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

23 โครงการฝกซอมและรวมการ

แขงขนักีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดออกกําลังกาย 

-  เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนที่มี

ความสามารถทางดานกีฬาไดมี

ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
 

-  ฝกซอมและรวมการแขงขัน

กีฬาตาง ๆ   กับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เยาวชนไดเขารวมการออก

กําลังกายและรวมการแขงขัน

กีฬาตาง ๆ  

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

24 โครงการแขงขันกิจกรรม

นันทนาการหรือวิชาการ 

-  เพื่อจัดการแขงขันกิจกรรม

นันทนาการหรือวิชาการใหกับ

เยาวชนและประชาชน   เชน  

เรือบังคับวิทยุ    จรวดน้ํา  

หมากรุก  ฯลฯ 
 

-  จัดกิจกรรมแขงขันนันทนาการ

หรือวิชาการ อยางนอยปละ  1  

ครั้ง 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เยาวชน  ประชาชนใหความ

สนใจในกิจกรรมนันทนาการ

และวิชาการ  รวมท้ังการเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

25 โครงการอุดหนุนเจาภาพจัด

นิทรรศการการแสดงผลงาน

ทางวิชาการระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

ใหแกเจาภาพ 

 

-  อุดหนุนงบประมาณใหแก

เจาภาพจัดนิทรรศการการ

แสดงผลงานทางวิชาการระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  อุดหนุนงบประมาณใหแก

เจาภาพเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

-  งานนิเทศ

การศึกษา 

กองการศึกษา 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

 

 
แนวทางการพัฒนา    5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
5.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

 
5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 
5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน    

 

5.6  สังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1  

 

 

โครงการเทศบาลรวมใจ        

ตานภัยเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนมีความรูและ

เขาใจ เกิดความตระหนักและ

สรางจิตสํานึกในแนวปฏิบัติตน

เพื่อปองกันโรคเอดสไดถูกตอง 

-  เพื่อลดการแพรระบาดของผู

ติดเช้ือรายใหมใหนอยลง 

-  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนให

ผูปวยติดเช้ือเอดสท่ีไมมีผูดูแล

ชวยเหลือ 

 

-  อบรมประชากรกลุมเสี่ยง     

ในเขตเทศบาล  จํานวน 1 ครั้ง 

-  จัดงานวันเอดสโลก ปละ 1 

ครั้ง 

-  ออกติดตามผูปวยที่เปดเผย

ตัวอยางนอย 3 ครั้ง 

-  สอบถามประวัติสวนตัว ทํา

เรื่องใหความชวยเหลือรายละ 

2,000 บาท 

-  ใหผูปวยเอดสไดรับการ

รักษาแบบถูกตองและตอเนื่อง 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูเข ารวมอบรมมีความรูเรื่อง

โรคเอดสพรอมสรางจิตสํานึก

และเกิดความตระหนักแนวคิด

ในการปองกันและแกไขปญหา

โรคเอดสในครอบครัวและ

ชุมชนไดอยางนอย  80 % 

-  ลดการแพรระบาดของผูติด

เช้ือเอดสรายใหมใหนอยลง  

-  ผูปวยหรือครอบครัวผูปวย

เอดสท่ีเปดเผยตัวไดรับความ

ชวยเหลือ 100 %  

-  ผูปวยเอดสสามารถดํารงชีวิต

ในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 2 

 

โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกใน

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อลดอัตราการปวยและตาย

ดวยโรคไขเลือดออกในเขต

เทศบาลฯ 

-  เพื่อระดมความรวมมือจากทุก

องคกรท้ังภาครัฐ/ภาคเอกชน

และประชาชนในการปรับปรุง 

สิ่งแวดลอมเพื่อกําจัด  ลูกน้ํา

ยุงลาย 

-  เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ

ในการปองกันการเกิดโรค

ไขเลือดออกใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญและ

อันตรายจากโรคไขเลือดออก 

 

 

-  รณรงคควบคุมทําลายแหลง

เพาะพันธุยงุลายและกําจัดลูกน้ํา

ยุงลายพรอมพนสารเคมีกําจัดยุง

ใน  โรงเรียน / ชุมชน / ศาสน

สถาน / สวนราชการ 

-  อบรมเชิงปฏิบัติการการปอง 

กันและควบคุมโรคไขเลือดออก

แกครู แกนนํานักเรียน 

กรรมการชุมชน / อสม. และ

ชุมชนในเขต   เทศบาลฯ 

-  เปดการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกและจัด

กิจกรรมประกวดโรงเรียน/

ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 

-  สงเสริมการใชภูมิปญญาทอง 

ถ่ินในการปองกันและควบคุม

โรค 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนไดรับขาวสาร 

สถานการณโรคไขเลือดออก

จากสื่อ ไดอยางทั่วถึง ตอเนื่อง 

-  อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดออก ไมเ กิน  50 คน/ 

แสนประชากร 

-  อัตราความเสี่ยงตอการเกิด

โรคอยูในระดับท่ีไมเปนปญหา

ดานสาธารณสุข 

-  ทุกครัวเรือน / ชุมชน / 

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ    

รวมปองกันและควบคุมทําลาย

แหลงเพาะพันธุยงุลายอยาง

ตอเนื่อง 

-  ลดปริมาณการใชสารเคมีใน

การกําจัดพาหะนําโรคจากปท่ี

ผานมา 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

3 โครงการรณรงคควบคุมกําจัด

หนเูพื่อปองโรค เลปโตสไป-

โรซีสในเขตเทศบาลฯ 

 

-  เพื่อลดอัตราการปวยตายดวย

โรคเลปโตสไปโรซีสในเขต

เทศบาลฯ 

-  เพื่อควบคุมกําจัดประชากรหนู

ใหลดลง 

-  เพื่อสนับสนุนโครงการเมือง

นาอยู 

 

-  รณรงคกําจัดหนูทุกชุมชน        

-  รณรงคกําจัดหนูในตลาด        

เทศบาลฯทั้ง 3 แหง 

-  ออกประชาสัมพันธเ ก่ียวกับ   

โรคฉี่หนู  

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในชุมชนมีความรู

และสามารถในการกําจัดหนู

และการปรับปรุงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมในครัวเรือนเพื่อ  

ปองกันการเกิดโรคเลปโตสไป

โรซิส 

-  อัตราปวยดวยโรคเลปโตสไป

โรซีสลดลงอยางนอย 60 % 

-  ไมมีผูเสยีชีวิตดวยโรค เลป

โตสไปโรซิส 

 

 

 

 

 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

4 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อลดอัตราการตายและ

ความรุนแรงของโรคติดตอใน

เด็กกลุมอายุ 0-5 ป  

- เพื่อควบคุม การปองกันโรค

ระบาดของโรคไดอยางมี

ประสิทธิภาพและทันทวงที 

- เพื่อใหประชาชนมีความรู

และตระหนักถึงความสําคัญ

ของโรคติดตอ 

 

 

 

1.  การปองกันและควบคุมโรค

อุจจาระรวง 

    - ใหความรูตามฤดูกาล 

    - สอบสวนโรคทุกรายเมื่อม ี

การระบาดของโรค 

    - ทําลายแหลงเกิดโรคใหยา

ปฏิชีวนะผูปวย   ผูสัมผัสตลอดจน

ติดตามจนแนใจวาโรคสงบ   

2. ควบคุมโรควัณโรค 

    -  อบรม อสม./แมบาน  กรรมการ 

ผูนําชุมชนในการเปนพี่เ ล้ียงติดตาม

การกินยาของผูปวย 

    - ติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับ

เจาหนาท่ีโรงพยาบาลรอยเอ็ดอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้งตอรายผูปวย  

3.  รณรงคให วัคซีนโปลีโอและ 

วัคซีนพื้นฐาน 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลดอัตราการแพรกระจาย

โรคติดตอ 

- ผูปวยไดรับการดูแลจาก

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

- ผูปวยหายขาดจากการปวย

ดวยโรควัณโรค 

 

 

 

 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

5 โครงการหนวยสาธารณสุข

สัมพันธ 

 

-  เพื่อใหบริการสาธารณสุขแบบ

ผสมผสานท้ังการสงเสริมและ

การรักษาสุขภาพ 

-  เพื่อประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานดานสาธารณสุขของ

เทศบาลอันจะนํามาซ่ึงการ

พัฒนาตอไป 

-  เพื่อใหการบริการตรวจรักษา

โรคเบ้ืองตนใหกับประชาชนที่

อยูหางไกลสถานพยาบาลของรัฐ 
 

-  ออกหนวยบริการตรวจ

รักษาโรคเบื้องตนตามชุมชน

ทุก ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

-  ใหบริการดานสุขภาพตัด

แตงผม 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในชุมชนรูหลักใน

การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกตอง

เกินรอยละ 50 ของประชากร

ท้ังหมดในชุมชน 

-  ประชาชนมีสุขภาพรางกาย

สมบูรณแข็งแรง 

-  ลดภาระสถานพยาบาลของ 

รัฐบาล 

 

งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

6 

 

 

โครงการโรงเรียนสงเสริม  

 สุขภาพ 

-  เพื่อใหโรงเรยีนเปนสถานท่ี

สงเสริมสุขภาพนักเรียน   ครู  

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและ

สมาชิกอื่นในชุมชน 

-  โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ          

12 โรงเรียนดําเนินการตาม

กระบวนการโรงเรียน สงเสริม 

สุขภาพ 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 
 

-  โรงเรียนที่ไดมาตรฐาน   

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพไมตํ่า

กวารอยละ  100 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 7 โครงการศูนยเ ด็กเล็กนาอยู 

 

-  เพื่อใหเด็กประถมวัยในศูนย

เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยทุกมิติ 

 

-  ประชุมช้ีแจงผูบริหาร/ 

ผูเกี่ยวของ 

-  ฝกอบรมผู ดูแลเด็ก  6   แหง 

-  ประเมินรับรองมาตรฐาน     

นิเทศ ติดตาม 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็กมี

พัฒนาการสมวัยทุกมิติ  ไมต่ํา

กวารอยละ  80 

 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 8 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ        

การดําเนินงานสรางสุขภาพ          

ในชุมชน 

 

 

-  เพื่อใหองคกรชุมชนสามารถ

ดําเนินงานสรางสุขภาพใน

ชุมชนได  สอดคลองกับการ

สรางสุขภาพแหงชาติ 

 

 

-  อบรม วิชาการตอเนื่องและ

นิเทศงาน  เดือนละ  1  ครั้ง 

-  นิเทศศูนยสาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน 

-  ประกวดชุมชนสรางสุขภาพ

ดีเดน 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-   ผูนําชุมชน อสม. เยาวชนมี

ความรูความเขาใจในการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ

ในชุมชนเพิ่มขึ้น รอยละ 100 

 งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานศูนยสาธารณสุข

มูลฐานชุมชน 

 

 

 

 

-  เพื่อสนับสนุนประชาชนมี

สวนรวมในการดําเนินการสราง

เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 

 

-  ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ

ดีเดน  1  ชุมชน 

- สํารวจวิเคราะหปญหาความ

ตองการของชุมชน 

-  สนับสนุนงบประมาณแก

ชุมชนดําเนินการตามปญหา

ความตองการ 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  มีชุมชนตัวอยางในการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ

ในชุมชนอยางนอย   1   ชุมชน 

 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 10 

 

 

 

 

โครงการรณรงควัน 

ทันตสาธารณสุขแหงชาติ 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญและเอาใจใสในการ

ดูแลสุขภาพในชองปาก 

-  ใหบริการทันตกรรม 

-  ใหทันตสุขศึกษา 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนทั่วไปไดรับการ

ตรวจสุขภาพชองปาก  ไมต่ํา

กวา   200 คน 

  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

11 โครงการอบรมอาสาสมัคร 

สาธารณสุขในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อให  อสม.  มีความรูการ 

บริหารจัดการดานสาธารณสุข 

-  ฝกอบรม  อสม. ทุกชุมชน   

รวม  200  คน 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  อสม.  มีความรูความสามารถ 

เพิ่มขึ้น 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

12 

 

โครงการจัดงานวันอาสา 

สมัครสาธารณสุขแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อสรางขวัญกําลังใจแก

อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต

เมืองและประกาศเกียรติคุณ

อาสาสมัครสาธารณสุขที่

ปฏิบัติงาน ดีเดน 

 

 

 

 

 

 

 

-  จัดงานเฉลิมฉลองวัน

อาสาสมัครสาธารณสุข

แหงชาติ  1 ครั้ง 

-  ประกาศเกียรติคุณ อสม. ท่ี

ปฏิบัติงานดีเดนเปนประโยชน

ตอสังคมและชุมชน 

-  มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก  

อสม. ท่ีปฏิบัติงานตอเนื่องเปน

เวลานาน 

-  นําเสนอผลการดําเนินงาน

ของ  อสม. / ชุมชน 

-  ประชุมประจําปของสมาชิก

ชมรม อสม. คัดเลือกประธาน

ชมรม/กรรมการ 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  อาสาสมัครสาธารณสุขมี

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดี

ขึ้นรอยละ  100 

 

  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

13 

 

โครงการสงเสริมการออก   

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

-  เพื่อใหการออกกําลังกาย

เปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

ลดโรค ลดคาใชจายจากการ

เจ็บปวย 

 

-  สนับสนุนการจัดตั้งชมรมออก 

กําลังกายในชุมชน/โรงเรียน อยาง

นอยชุมชนละ  1  ชมรม 

-  ตรวจสมรรถภาพสมาชิกชมรมออก

กําลังกาย 

-  ปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกาย 

-  อบรมผูนําออกกําลังกาย 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนอายุ  6  ป ขึ้น

ไปออกกําลังกายอยางนอย

สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 

นาทีไมต่ํากวา  รอยละ 50 

 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

14 โครงการรณรงควันงดสูบ

บุหรี่โลก 

-  เพื่อลดการเจ็บปวยดวย

โรคมะเร็งทางเดินหายใจ  

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

-  เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอม 

-  เพื่อเสริมสรางใหเยาวชน     

หางไกลยาเสพติด 

-  จัดกิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรี่

โลก โดยนักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนเขารวมกิจกรรม 1  ครั้ง 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- อัตราการเจ็บปวยดวย

โรคมะเร็ง โรคทางเดิน

หายใจ โรคหัวใจและหลอด

เลือดลดลง ของ ผูปวย

ท้ังหมด 

- นักเรียน เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปตระหนักถึง

พิษรายของบุหรี่ 

งานสงเสริม 

สุขภาพ ฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

15 โครงการสงเสริมสุขภาพ            

ผูสูงอายุ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

แบบองครวม 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

ชมรมผูสูงอายุสามารถดูแล

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบ

องครวมไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

-  เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการ 

ทางสังคมอันเปนประโยชน 

 

 

 

-  สํารวจจํานวนผูสูงอายุจ ัดทํา

ทะเบียน 

-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชมรม 

ผูสูงอายุเ ดือนละ 1 ครั้ง 

-  กิจกรรมตรวจสุขภาพ ทดสอบ

สมรรถภาพ 

-  สงเสริมผูสูงอายุมีความรูในการ  

ดูแลสุขภาพตนเองเดือนละ 1 ครั้ง 

-  สงเสริมการออกกําลังกาย 

-  สงเสริมการถายทอดภูมิปญญา

ผูสูงอายุดานตาง ๆ  

-  จัดกิจกรรมนันทนาการ 

-  กิจกรรมเยี่ยมเยยีนผูสูงอายุในชุมชน

-  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปล่ียน

เรียนรู 

-  สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณ ี

350,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

350,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

350,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม

เดือนละคร้ังอยางนอยรอย

ละ 50 

-  ผูสูงอายุมีสุขภาพที่พึง

ประสงคไมต่ํากวารอยละ 40 

 

  งานสงเสริมฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

16 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมสุขภาพ

อนามัยแมและเด็กและการ

วางแผนครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อสงเสริมใหมารดาและ

ทารกไดรับการดูแลอยาง

เหมาะสม 

-  เพื่อกระตุนใหผูปกครอง

ตระหนักถึงความสําคัญใน

การเล้ียงดูเด็กอยางถูกตอง 

-  เพื่อใหหญิงวัยเจริญพนัธุ

สามารถวางแผนครอบครัว

และคุมกําเนิดไดอยาง

เหมาะสม 

 

-  สํารวจหญิงวัยเจริญพันธุ            

ปละ 1  ครั้ง 

-  สํารวจหญิงตั้งครรภ ติดตามให

คําแนะนํา  รวมกับ  อสม. 

-  เฝาระวังภาวะการเจริญเติบโต 

เด็ก 0-5 ป รวมกับ อสม. ให

อาหารเสริมสําหรับเด็กท่ีน้ําหนัก

ตํ่ากวาเกณฑ 

-  ติดตามเยี่ยมมารดา ทารก และ

หญิงตั้งครรภที่บาน 

-  จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวัน

แมแหงชาติ 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย 

 

 -  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคปองกัน

ควบคุมโรคเบาหวาน และ 

ความดันโลหิตสูง 

 

-  เพื่อลดจํานวนผูปวยที่ปวยดวย

โรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูง 

-  เพื่อลดภาวะแทรกซอนจาก

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

 

-  สํารวจสถานสุขภาพ 

ประชาชนในชุมชน 

-  รณรงคใหความรูเ ก่ียวกับ 

โรคเบาหวาน การดูแลรักษา,  

การฟนฟูสุขภาพ, อาหาร 

-   การออกกําลังกาย 

-   รณรงคควบคุมและปองกัน

ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัย

เรียนและเยาวชน 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  ประชาชนรับรู ไมนอยกวา

รอยละ 80 

-  ประชาชนไดรับการสํารวจ    

ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 -  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

18 โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัดนก  เขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อปองกัน/ควบคุมภยันตราย

จากโรคไขหวัดนกเกิดแกฝูงสัตว

และประชาชน 

 

-  ฉีดพนยาฆาเชื้อโรคไขหวัด

นก  ในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  สํารวจสัตวปกในเขต

เทศบาลฯ 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนและสัตวในพื้นที่

เปาหมายปลอดภัยจากโรค

ไขหวัดนกครอบคลุมพื้นที่ใน 

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

มากกวา รอยละ  90 
 

-  งานสัตวแพทย  

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

19 โครงการแพทยทางเลือก 

 

-  เพื่อสงเสริมการใช

สมุนไพรไทย 

-  เพื่อลดการใชยาสังเคราะห

และลดคาใชจายจากการ

รักษาพยาบาล 

 

-  จัดสวนสมุนไพรสาธิต ณ ศูนยบริการ

สาธารณสุขทั้ง  3  แหง 

-  รณรงคปลูกและใชสมุนไพรไทยใน

ชุมชนและสมุนไพรสาธิต ณ ศสมช. 

-  ใหความรูแก  อสม. เพื่อขยายผล 

-  ศึกษาดูงานดานสมุนไพรและ

การแพทยแผนไทย  1  ครั้ง 

-  บริการยาสมุนไพร   

-   สงเสริม สนับสนุนแพทยแผนไทย 

ใน  ศสมช. 
 

30,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

-  ครัวเรือนปลูกและใช

สมุนไพรไมนอยกวารอยละ 30 

ของจํานวนครัวเรือนในเขต

เทศบาลฯ 

 

-  งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

20 โครงการจัดต้ังกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถ่ิน 

-  เพื่อพัฒนาสุขภาพ

ประชาชนในระดับทองถ่ิน 

-  จัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน   1  กองทุน 

 

 

650,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

650,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

650,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

-  ประชาชนสามารถเขาถึง

บริการการแพทยและ

สาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและ 

มีประสิทธิภาพ 

-  งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

21 

 

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนพอแม 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหพอแมมีความตระหนักและ

เหน็ถึงความสําคัญในการฝากครรภ

และเสริมสรางพัฒนาทางดานสมอง

ของทารกในครรภ 

-  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ

ทัศนคติของพอแมท่ีมีบุตรวัย 0-5 ป 

-  เพื่อใหพอแมมีความรู ความเขาใจ

ในการดูแลตนเองและลูกต้ังแตอยู

ในครรภและหลังคลอด 

-  เพื่อใหพอแมไดรับการดูแลที่

ถูกตองและมีคุณภาพตามเกณฑท่ี

กําหนด 

-  เพื่อสงเสริมสัมพนัธภาพอันดีใน

ครอบครัว 

 

-  อบรมใหความรูแก อสม./

แกนนําสุขภาพประจํา

ครอบครัว 

-  มีการรวมกลุม/เครือขาย 

พบปะกันของพอแมท่ีเขารวม

โครงการ 

-  จัดกิจกรรมโรงเรียนพอแม

ในหญิงต้ังครรภ , หญิงหลัง

คลอดและเด็กในวัย 0-5 ป  

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  ลดอัตราการปวยตายของมารดา

และทารก 

-  ทารกมีพัฒนาการตามวัยที่

เหมาะสม 

-  พอแมสามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีตองาน

อนามัยแมและเด็ก 

-  พอแมมีความรู ความเขาใจใน

การดูตนเองและลูกต้ังแตอยูใน

ครรภและหลังคลอด 

-  หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลท่ี

ถูกตองและมีคุณภาพตามเกณฑท่ี

กําหนด 

-  เกิดสัมพันธภาพอันดีภายใน

ครอบครัว 

 

 -  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการบานพักสุนัขจรจัด   

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อลดปญหาการเพิ่มขึน้ของ

สุนัขจรจัดในเขต เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  เพื่อปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบาใหลดลงหรือหมดไป 

 

-  ดูแลสุนัขจรจัดในเขต

เทศบาลฯจํานวน 100 ตัว/ป  

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ลดจํานวนสุนัขจรจัดในเขต 

เทศบาลฯ ไมนอยกวารอยละ 

80   ของสุนัขจรจัดในเขต

เทศบาลฯ 

 

-  งานสัตวแพทย  

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

2 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน    

ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัข

บา 

 

-  เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนตื่นตัวและตระหนัก

ถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษ

สุนัขบา 

-  เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบา

ใหลดลงหรือหมดไป 

 

 

 

-  สุนัขและแมวในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด จํานวน 1,500 ตัว 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-    ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

เขาใจและตระหนักถึงอันตราย

ของโรคพิษสุนัขบา  มากกวา 

80 % 

-  สุนัขและแมวไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

ไมนอยกวา รอยละ 80  ของ

จํานวนสุนัขและแมวในเขต

เทศบาลฯ 

 

-  งานสัตวแพทย     

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

3 โครงการทําบุญตลาดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

-  เพื่อเปนสิริมงคลแกพอคา - 

แมคาและผูประกอบการ 

-  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ระหวางพอคา-แมคา และผู  

ประกอบการคากับสวนราชการ 
 

-  ทําบุญตลาดสระทอง 

และทําบุญตลาดทุงเจริญ 

 ปละ  1   ครั้ง  

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

-  ทําใหพอคา-แมคา  และ

ผูประกอบการมีกําลังใจในการ

ประกอบอาชีพ 

-  ทําใหเปนสิริมงคลแกพอคา-

แมคาและผูประกอบการ 

-  งานสุขาภิบาล  

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

4 โครงการรณรงคอาหาร

สะอาดรสชาติอรอย เขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อลดอัตราการเจ็บปวยดวย

โรคที่มาจากการบริโภคอาหาร

และน้ําท่ีไมสะอาดจากสถานท่ี

จําหนายอาหาร 

-  เพื่อยกระดับรานจําหนาย

อาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร 

-  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 

อุตสาหกรรม การทองเท่ียวไทย 

เพิ่มรายไดของประเทศใหมี

เศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

-  ประเมินผลดานสุขาภิบาล

อาหาร ในรานอาหารและแผง

ลอยท่ีเปดจําหนายในเขต

เทศบาลฯ โดยใชเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย

จํานวน  50  ราน 

-  มอบปายมาตรฐานอาหาร

สะอาดรสชาติอรอยใหแกราน

ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  รานที่ผานเกณฑมาตรฐาน

และไดรับปายมาตรฐาน   

“ อาหารสะอาดรสชาติอรอย ” 

ไมนอยกวา รอยละ 40  ของราน

จําหนายอาหารท้ังหมดในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

 

 

 

-  งานสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

5 

 

โครงการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานตลาดสด นาซื้อ       

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อกระตุนผูประกอบกิจการ

ในตลาดใหเ กิดการพัฒนาดาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ความ

ปลอดพิษ ปลอดภัยของอาหาร

และคุมครองผูบริโภคอยาง

ตอเนื่อง 

-  สงเสริมใหเ กิดความรวมมือจาก

ทุกสวนที่เก่ียวของในการพัฒนา

ตลาดสดใหผานเกณฑ     

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

-  สรางกระแสความต่ืนตัวแก

ประชาชนและผูบริโภคในการ

สรางสุขภาพรูจักเลือกจับจาย

สินคาในสถานท่ีท่ีสะอาดได

มาตรฐานและซื้อสินคาที่ 

ปลอดภัย ไดคุณคา 

-  จัดอบรมใหสุขศึกษาแก

ผูประกอบการคาในตลาดสด    

เทศบาลฯทั้ง 3 แหง ๆ ละ 50 

คน 

-  จัดต้ังคณะกรรมการตลาด

ในตลาดสดเทศบาลฯ  ตลาด

ละ 20 คน 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

60,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

60,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ผูประกอบการคาในตลาดสด

มีความรูในเรื่อง สุขาภิบาล 

สิ่งแวดลอม / สุขวิทยาสวน

บุคคล  ไมนอยกวารอยละ  80 

 

-  งานสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 6 

 

 

 

 

 

 

โครงการจางเหมาทําความ

สะอาดตลาด  ถนน  และ

สถานท่ีสาธารณะในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-   เพื่อความสะอาดและเปน

ระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 

-  เพื่อใหเอกชนเขามามี    สวน

รวมในการรักษาความสะอาด

ตลาดสดเทศบาลฯ 

-  เพื่อใหการรักษาความสะอาด

ในตลาดเกิดประสิทธิภาพ 

-  จางเหมาบุคคลทําความ

สะอาด ถนนตลาดและ

สถานท่ีสาธารณะในชุมชน

เขตเทศบาล  ปละ  12  ครั้ง 

 

6,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

6,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

6,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  บานเมืองสะอาดและเปน

ระเบียบเรยีบรอย 

 

 

-  งานธุรการ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

โครงการทําบุญโรงฆาสัตว    

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศลให

สัตว ท่ีสงเข าฆาในโรงฆาสัตว  

-  เพื่อเปนสิริมงคลแก

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการฆาสัตว  

-  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ระหวางเทศบาลฯและ

ผูประกอบการ 

 

 

-  ทําบุญเล้ียงพระปละ 1 ครั้ง 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  สัตวท่ีเขาฆาในโรงฆาสัตว

เทศบาลไดรับสวนกุศลจากการ

ทําบุญตามแนวความเช่ือของชาว

พุทธศาสนา 

-  เจาหนาท่ีและผูประกอบการมี

ขวัญและกําลังใจที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน 

-  ผูประกอบการฆาสัตวพนักงาน

เจาหนาท่ีเทศบาลฯ   /ประชาชน 

ไดทําบุญรวมกัน  ปละ 1 ครั้ง 

  งานสัตวแพทย      

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 8 

 

โครงการรณรงคพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานสถาน

บริการแตงผม-เสริมสวย 

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อรณรงคใหผูประกอบการ

สถานบริการแตงผม-เสริมสวย

มีความรูและใหความสําคัญใน

การจัดใหบริการท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย 

-  เพื่อรณรงคใหผูประกอบการ

สถานบริการแตงผมเสริมสวย

ปรับปรุงสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม

ในสถานบริการแตงผมเสริม

สวยใหดีขึ้น 

-  เพื่อรณรงคใหประชาชน

ผูรับบริการดานแตงผมเสริม

สวยไดตระหนักในการรับ

บริการดวยความปลอดภัย 

 

-  อุดหนุนชมรมแตงผมเสริม

สวย 

-  จัดกิจกรรมออกสํารวจและ

ประเมินผลดานสุขาภิบาลราน

แตงผม-เสริมสวยภายในเขต     

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด         

จํานวน 100 ราน 

-  จัดกิจกรรมมอบปายสถาน

บริการแตงผม-เสริมสวยที่ผาน

เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล 

-  ประชาสัมพันธสถานบริการ

แตงผมเสริมสวยที่ผานเกณฑ      

มาตรฐานสุขาภิบาล 

-  การอบรมศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ  แตงผม  เสริมสวย 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

-  สถานบริการแตงผมเสริม

สวยมีการปรับปรุงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมภายในรานไมนอย

กวา รอยละ 70  ของรานแตงผม 

- เสริมสวย   

 

 

-  งานสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.3  แนวทางการพัฒนา   ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติด                                            

 

 

-  เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูโทษ

ของยาเสพติด 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะ

ปองกันยาเสพติด 

 

 

 

-  จัดอบรมเยาวชนในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-   เด็กและเยาวชนไดทราบถึง

โทษของยาเสพติดและวิธีการ

หางไกลยาเสพติดเพิม่ขึน้ 

 

 

งานการศึกษา

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 

2 

 

โครงการรณรงคและ

ปองกันยาเสพติดในชุมชน       

 

 

 

 

 

-  ปองกันการแพรระบาดของยา

เสพติดในชุมชน 

-  รณรงค  ปองกัน  โดยจัดกิจกรรม

ตาง ๆ   ใน  20  ชุมชน 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-   ประชาชนมีสวนรวมในการ

ปองกันการแพรระบาดของยา

เสพติด  ไมนอยกวา รอยละ  60  

ของจํานวนประชาชนในชุมชน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการออกตรวจทอธาร

ประปาดับเพลิงรวมกับ

สํานักงานประปารอยเอ็ด 

 

  -  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

  มั่นใจในดานการปองกันและ 

  ระงับ อัคคีภัย 

 

- ออกตรวจสอบทอธารประปา

ดับเพลิงรวมกับ  สํานักงานประปา

รอยเอ็ดท่ีติดตั้งตามถนนสายตาง ๆ 

ในเขตเทศบาล อยางนอยปละ  1  ครั้ง 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-  ทําใหทอธารประปาดับเพลิง

ท่ีติดตั้งไวสามารถใชงานได

ตลอดเวลา 

 - ประชาชนในเขต เทศบาลและ    

 เขตใกลเคียงมีความปลอดภัยใน 

 ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึน้ 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดทําแผนปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 

 

 

 

 

 

- เพื่อใหมีแผนแมบทใชในการ

ฝกซอม เพื่อใหการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- จัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือน

พรอมฝกซอมตามแผน  ดังนี้.- 

1)  แผนปองกันภัยฝายพลเรือน 

จํานวน 60 เลม โดยการ  ฝกซอมตาม

แผนอยางนอยปละ 3 ครั้ง 

2)  แผนเฉพาะกิจปองกันอัคคีภัย

ชวงฤดูหนาวและฤดูแลง จํานวน  

60  เลม 

3)  แผนเฉพาะกิจปองกันอุทกภัย  

และวาตภัย  จํานวน 60 เลม 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

  

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

- ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 

  ในดานการปองกันและ 

  ระงับภัยของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

     

   

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

3 โครงการออกตรวจเครื่อง 

เคมีดับเพลิง 

 

  -  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

  มั่นใจในดานการปองกันและ 

  ระงับ อัคคีภัย 

 

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิง

ท่ีติดตั้งตามถนนสายตาง ๆ ในเขต

เทศบาล อยางนอยปละ  1  คร้ัง 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

-  ทําใหมีเครื่องเคมีดับเพลิง

และทอธารประปาดับเพลิงท่ี

ติดต้ังไวสามารถใชงานได

ตลอดเวลา 

 - ประชาชนในเขต เทศบาลและ    

 เขตใกลเคียงมีความปลอดภัยใน 

 ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึน้ 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดกิจกรรม 

วัน อปพร. 

-  เพื่อเปนการชุมนุมของสมาชิก 

อปพร. และจัดกิจกรรมบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน  

-  ใหสมาชิก อปพร. ไดมารวม

กิจกรรมในงานวัน อปพร. และไดมี

สวนรวมในการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนตอสังคม

สวนรวม   

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

  

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

  

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

  

-  สมาชิก อปพร. รวมท้ัง

ประชาชนไดสํานึกถึงความ

เสียสละ ความสมานฉันท ความ

รัก ความผูกพัน ความสามัคคี 

และความรับผิดชอบตอสังคม

ในการปฏิบัติงานปองกันภัย

ฝายพลเรือนเพื่อประเทศชาติ 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

5 โครงการตรวจการปองกัน

และระงับอัคคีภัยตามอาคาร 

ท่ีมีความเสี่ยงภยั  9  ประเภท 

 

  - เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย  

 กับอาคารท่ีมีความเสี่ยงภัย 

   9  ประเภท 

 - เพื่อใหเจาของหรือ  

   ผูประกอบการรูจักวิธีการ 

   ระงับอัคคีภัยในเบ้ืองตน 

 

 

 - จัดชุดนายตรวจตามพระราชบัญญัติ 

   ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 

   และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

   พ.ศ.2522 ออกตรวจตามอาคารท่ีมี  

   ความเสี่ยงภยั 9 ประเภท อยางนอย 

   ปละ 1 ครั้ง  

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

  -  การเกิดอัคคีภัยตามอาคารท่ี 

 มีความเสี่ยง 9 ประเภท ลดลง 

 -  ประชาชนในเขต เทศบาล 

 และเขตใกลเคียงมีความ   

 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 เพิ่มขึ้น 

 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

6 

 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 

พลเรือน 

 

 

 

- เพื่อใหสมาชิก อปพร. ท่ี  

   ผานการฝกอบรมท้ัง 7 รุน 

ไดฝกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม

ความรูทักษะและความ 

ชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ี 

 -  ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 

ปองกัน ภัยฝายพลเรือน    จํานวน 

360 คน  พรอมท้ังศึกษาดูงาน 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

  - สมาชิก อปพร.มีทักษะและ 

  ความชํานาญตลอดจนมี   

  ความรูใหม ๆ และวิสัยทัศน  

  เพิ่มมากขึน้ 

 

    

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสรางขีด

ความสามารถขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีเก่ียวของรวมกันปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

    

   

 -  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

เ ก่ียวของรวมกันปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบูรณาการ  ซ่ึงมี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวม

โครงการ  ดังนี้ 

1.  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

2.  อบต.เหนือเมือง 

3.  อบต.รอบเมือง 

4.  อบต.ดงลาน 

โดยแตละ อปท.จัดสรรงบประมาณ

ตามขอตกลง MOU  จัดต้ังเปนศูนยใน

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  เกิดการแลกเปล่ียนความรู

และประสบการณในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

-  ประชาชนในทองถ่ินมี

ความปลอดภัยท้ังชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้นและเกิด

ความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ประหยัดงบประมาณ  

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

8 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องชวย

หายใจแบบอัดอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใชในการชวยเหลือผู   

 ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง 

 และอาคารขนาดใหญ  ซึ่งมี 

กลุมควันหนาแนน  มีกาซพิษ  

สารเคมี  เปนอันตรายตอระบบ

หายใจ   

 

   

 

 

- จัดซ้ือเคร่ืองชวยหายใจแบบอัด

อากาศ จํานวน 2 ชุดประกอบดวย 

1.หนากากครอบเต็มหนา  ทําดวย

ซิลิโคน 

2. ชุดสะพายหลังสามารถปรับขนาด

ได 

3. ถังอัดอากาศ  ทําดวยคารบอนไฟ

เบอร  บรรจุอากาศความดันไมนอย

กวา  300 บาร  

4. ระบบปรับความดัน 

5. ระบบสัญญาณไฟเสียงกระดิ่ง

เตือน   

6. มีมาตรวัดปริมาณอากาศ   2  ชุด 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

-  ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย 

   ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 

    ตอการปฏิบัติงานของ 

    เจาหนาท่ีเพิ่มขึน้ 

 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 157 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสั่งใชสมาชิก  

อปพร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อใหสมาชิก อปพร. ท่ีผาน

การฝกอบรมไดปฏิบัติหนาท่ี 

ดังนี้ 

1)   ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการ

กูภัยเพื่อตรวจปองกันภัยพิบัติ

ตางๆ ในเขตเทศบาลฯ 

2) ชุดรักษาความปลอดภัย 

    สถานท่ีราชการในสังกัด     

    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

3)  ชุดอาสาสมัครจราจรหนา 

   โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

    

   

 1. จัดสมาชิก อปพร. 2 ชุด ๆ ละ  5 คน

เปนชุดปฏิบัติการกูภัย  ตรวจเพื่อ

ปองกันภัยตาง ๆ  ภายในเขตเทศบาล 

  ทุกวันจันทร-วันศุกร  เวลา 18.00 –  

  24.00 น. ตลอดปงบประมาณ 

 

2. จัดสมาชิก อปพร. 2 ชุด ๆ ละ 1 คน  

เปนชุดรักษาความปลอดภัย  สํานักงาน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เวลา 17.00  –  

06.00 น. ของวันรุงขึ้น ทุกวันไมเวน

วันหยุดราชการ  ตลอดปงบประมาณ 

3. จัดสมาชิก อปพร. 12 ชุด ๆ ละ 2 คน 

 ปฏิบัติหนาท่ีจราจรหนาโรงเรียนภายใน

เขตเทศบาลฯ ในวันที่เปดการเรียนการ

สอน โดยแบงเปน 2 ชวง ชวงเชาเวลา     

06.30 –  08.30 น.  ชวงเย็นเวลา  15.00 

– 17.00  น. 

500,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ   

มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

  -  ประชาชนเช่ือมั่นในการ  

  ปฏิบัติงานของ อปพร.  

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

    4)  ชุดเตรียมความพรอม  

    ประจําศูนย  อปพร. 

    

 

  5)  ชุดเฝาระวังบานให

ประชาชน 

     

 

 

 

 

6)  ชุดประจําศูนยปฏิบัติการ

รวมปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล 

4. จัดสมาชิก อปพร. 5 ชุด ๆ ละ 2 คน 

  ปฏิบัติหนาท่ีประจําอยูที่ศูนย อปพร. 

  ปฏิบัติเวลา  08.00 – 17.00  น. 

ทุกวัน  ไมเวนวันหยุดราชการ 

5. จัดสมาชิก อปพร. เปนชุด ๆ ละ 2 

คน เฝาเวรตรวจตราบานเรือน

ประชาชนที่เขารวมโครงการในชวง

เทศกาลตาง ๆ  หรือชวงเวลาที่เจาของ

บานไมอยูเปนเวลานาน เพื่อให

ประชาชนเกิดความสบายใจและเกิด

ความปลอดภัยในทรัพยสิน 

6.  จัดสมาชิก อปพร. จํานวน 3 ชุด ๆ 

ละ 5 คน  รวม 15 คน ผลัดเปล่ียนกัน

ปฏิบัติงานประจําศูนยปฏิบัติการฯ 

ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

10 

 

โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัย 

พื้นที่เสีย่งภยัภายในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

-  เพื่อเตรียมการในการปองกัน

และระงับอัคคีภัยท่ีอาจเกิดขึ้น

ในแตละชุมชน 

-  เพื่อกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ

และหนวยงานที่เก่ียวของ 

-  จัดทําโครงการฝกซอมแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยให

ครอบคลุมทุกชุมชน ภายในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดโดยการ

ดําเนินการรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นท่ีมีพื้นที่ท่ีตอเนื่องกับ

พื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

40,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

40,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในชุมชนตาง ๆ  

เกิดความเชื่อมั่นในดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

 และใกลเคียงมีความเขาใจและ

สามารถระงับอัคคีภัยเบ้ืองตนได 

-  สถิติการเกิดอัคคีภัยลดลง 

 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

11 โครงการจัดต้ังศูนย

ปฏิบัติการรวมปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหมและ

สงกรานต 

 

 

 

-  เพื่อเปนการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนเบ้ืองตนใน

ระดับพื้นที่และบริการอํานวย

ความสะดวกแกผูท่ีใชเสนทางใน

พื้นที่ในชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต 

-   จัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหมและสงกรานต 

-  ต้ังจุดสกัดก้ันและจุดบริการ

ภายใน จัดเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ

ตลอด 24 ช่ัวโมง คอยแนะนํา

ควบคุมและชวยเหลือผูท่ีมีปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนที่ใชรถใชถนน

ไดรับความปลอดภัยท้ังชีวิต

และทรัพยสิน 

-  จํานวนอุบัติเหตุในชวง

เทศกาลลดลง 

-  ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการใชเสนทางในพื้นที ่

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

12 โครงการสาธิตใหความรู

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยสถานท่ีสังกัด

เทศบาลฯ 

 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนทั่วไปและ

บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ไดมี

ความรูในการปองกันและระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองตน 

-  เพื่อใหบุคลากรสามารถใช

เครื่องมืออุปกรณท่ีมีอยูในการ

ระงับอัคคีภัยเบ้ืองตนได 
 

-   สาธิตพรอมใหความรูในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยกับ

ประชาชนทั่วไปและบุคลากรใน

สังกัดเทศบาลฯ  เชน ตลาดสด

เทศบาลฯ , โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ , สํานักงานเทศบาลฯ  

เปนตน 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนและบุคลากรใน

สังกัดเทศบาลฯมีความรูและ

เขาใจในการปองกันและระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองตน 

-  ประชาชนทั่วไปเช่ือมั่นใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

และเขาใจในการใชเครื่องมือ

อุปกรณระงับเหตุเบ้ืองตน 
 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

13 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําและประตูเหล็ก

หนาสํานักงานปองกันฯ 

 

 

 

-  เพื่อใหบริเวณรางน้ํามีตะแกรง

เหล็กท่ีรองรับยานพาหนะที่เข า-

ออก งานปองกันฯ 

-  เพื่อมีประตูเปดปดบริเวณ

ทางเขา-ออก ของงานปองกันฯ 

 

-   ปรับปรุงรางระบายน้ําโดยการ

ทุบคันหินและทุบบารางระบายน้ํา

เพื่อทําฝาตะแกรงขนาดกวาง  0.30  

เมตร  ยาว  14.00  เมตร 

-   จัดทําประตูเหล็กมีลอเล่ือน  

ขนาดความสูง  1.20  เมตร  ยาว  

14.00  เมตร   

106,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-  ยานพาหนะทีเ่ขาออกบริเวณ

รางน้ําหนางานปองกันฯ  มีการ

เดินทางไปมาสะดวกและ

ปลอดภัย 

-  มีการเขาออกบริเวณงาน

ปองกันฯ  อยางเปนระบบ

ระเบียบและปลอดภัย 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนาศูนย  

อปพร. ตนแบบ 

-  เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย  

อปพร. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ให

เหมาะสมกับภารกิจหนาท่ี 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย อป

พร.สูความยั่งย ืน สรางความสงบสุข

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของชุมชนทองถิ่น 

พัฒนาและปรับปรุงศูนย อปพร. 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหเปนศูนย  

อปพร. ตนแบบ โดยมีองคประกอบ  

4  ดาน ดังนี้  

1.  ดานอาคารสถานที่ เชน หอง

อํานวยการ  หองส่ังการ สวนบริหาร

ประชาชน หองเก็บเครื่องมือ ฯลฯ 

2.  ดานการบริหารจัดการ 

3.  การบริการประชาชน 

4.  ดานสวัสดิการสมาชิก อปพร. 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ศูนย อปพร. เทศบาลฯ 

สามารถใหบริการและ

ประชาชนเช่ือมั่นในการ

ใหบริการของ อปพร. 

-  สมาชิก อปพร. มีขวัญ

กําลังใจที่ดีในการชวยเหลือ

และรักษาไวซึ่งชีวิตและ

ทรัพยสินของชุมชนทองถิ่น 

 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

15 โครงการฝกอบรม 

อปพร.  

-  เพื่อฝกอบรมสมาชิก อปพร.รุน

ใหม ใหมีความรูทักษะความ 

สามารถในการปฏิบัติหนาท่ีอปพร. 

ไดอยางแทจริง 

-  เพื่อเปนกําลังเสริมใหเจาหนาท่ี

งานปองกันฯในการปฏิบัติหนาท่ี

ปองกันฯ ตาง ๆ  

-  ฝกอบรมสมาชิก  อปพร.  รุนใหม

ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด  จํานวน  1  รุน  รวม  80  

คน 

- 150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

-   ไดสมาชิก อปพร. เพิ่มใน

การปฏิบัติหนาท่ี ของศูนย อป

พร. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด และ

เปนกําลังเสริมใหกับเจาหนาท่ี

งานปองกันฯ 

  -  ประชาชนเกิดความมั่นใจใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางปาย

ทางเขาสํานักงานปองกันฯ 

-  เพื่อใหผูท่ีมาติดตอราชการ

ทราบสํานักงานปองกันฯ 

- เปนประชาสัมพันธหนวยงาน

ของเทศบาลฯ 

 

-  กอสรางปายทางเขางานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขนาดสูง 

1.70 เมตร ความกวาง  26.0  เมตร 

โครงเหล็กรูปพรรณ 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

-  ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการติดตอราชการกับงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- มีปายประชาสัมพันธของ

หนวยงานเทศบาลฯ ท่ีสวยงาม

คงทนถาวร 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

17 โครงการสรางท่ีจอดรถงาน

ปองกันฯ 

 

 

 

-  เพื่อใหมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ

ของงานปองกันฯ 

- เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

-   สรางท่ีจอดรถเดิมของงาน

ปองกันฯ ขนาดสูง 5 เมตร กวาง  

25  เมตร  หลังคามุงดวยแผน  

MATAL  SHIT  (รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ) 

180,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

-  มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอตอ

ประชาชนที่มาติดตอราชการ   

-  การจอดรถเปนไปอยางมี

ระเบียบเรยีบรอย 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

18 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีม

กูภัย 

 

 

 

-  เพื่อใหผูท่ีไดรับการฝกอบรม

นําความรูท่ีไดมาชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

-   คัดเลือกเจาหนาท่ีงานปองกันฯ 

จํานวน 6 นายและสมาชิก อปพร. 

จํานวน 4 นาย รวม 10 นาย เขา

ฝกอบรมตามโครงการฯท่ีจังหวัด

จัดขึ้น 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

-  เจาหนาท่ีสามารถชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

19 

 

 

 

 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน

ดานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและศูนย อปพร. 

ตนแบบ 

 

 

 

 

-  เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ดานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยไดศึกษาดูงานกิจการดาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กับหนวยงานอื่น มีการบริการ

จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

-  เพื่อใหเจาหนาท่ีมี

ประสบการณและเทคนิคใหมๆ 

มาปรับใชในการปฎิบัติงาน 

-   จัดเจาหนาท่ีงานปองกันฯและ

สมาชิก อปพร. รวม 100 คน  

อบรมและศึกษาดูงานกับ

หนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี

ดานปองกันและบรรเทาสาธารณ-

ภัย 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร. 

มีความรูเพิ่มเติม มี

ประสบการณใหม ๆ   

-  เจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร. 

มีขวัญกําลังในการปฏิบัติงาน 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

20 โครงการจัดต้ังกลุมพื้นที่ 

(Zoning)  ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

บูรณาการการใช

เครื่องจักรกลยานพาหนะ

และอุปกรณในงานดาน 

สาธารณภัยรวมกัน 

-  เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่เก่ียวของบริหาร

จัดการ  การใชเครื่องจักรกลใน

ดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยรวมกัน 

 

 

-  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ท่ีเก่ียวของ  จัดต้ังกลุมพื้นที่ 

(Zoning) ที่  1  เพื่อทําหนาท่ีในการ

จัดการและกําหนดแนวทางบูรณา-

การการใชเครื่องจักรกลในดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมกัน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในทองถ่ินของกลุม

พื้นที่  กลุมท่ี  1  มีความปลอดภัย

ท้ังชีวิตและทรัพยสินเพิม่มากขึ้น

และเกิดความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

-  ประหยัดงบประมาณ 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

20 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงอาคาร

โรงนอน 

 

 

 

 

-  เพื่อปรับปรุงอาคารโรงนอน

ของเจาหนาท่ีงานปองกันฯ 

ใหมีความสะดวกปลอดภัย

บรรยากาศนาพักอาศัย 

 

-   เปล่ียนหลังคากระเบ้ืองเดิมท่ีชํารุด

เปนมุง  MATAL  SHEET   หนาไม

นอยกวา 0.35 มม. ชนิดมีฟอยล พื้นที่

ไมนอยกวา  230 ตารางเมตร 

-  เปล่ียนชองระบายอากาศดานหลัง

อาคารเปนประตูสวิง กรอบอลูมิเนียม

ลูกฟก กระจกใส  หนาไมนอยกวา  5 

มม. ขนาด 1.40x2.00  เมตร  จํานวน 

1  ชุด  

 

 

 

 

 

 

184,400 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-  เจาหนาท่ีมีสถานท่ีพักผอน 

ในการเขาเวรและไดรับความ

สะดวกปลอดภัย 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

21 

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

งานปองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณ เครื่องมือ 

  เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน 

  อยางเพยีงพอ 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

- จัดซ้ือครุภัณฑเพื่อใชในงานปองกันฯ  ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร  4  ล้ินชัก   

จํานวน  1  ตู  

2) จัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ี  ระดับ 1-2 จํานวน  

1  ชุด 

3)  จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  2  บาน จํานวน 2ตู  

4)  จัดซ้ือตูเย็น ขนาดไมต่ํากวา 5 คิว 

จํานวน  1  เครื่อง 

5)  จัดซ้ือไมโครโฟน ขนาด 58 LC พรอม

สาย 3 ตัว และขาต้ังไมคแบบตั้งโตะ ชนิด

ไขว จํานวน  3  ตัว  

6) จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 

จํานวน  3  เครื่อง 

7) จัดซ้ือเคร่ืองทําน้ําเย็น ขนาด 4 หัวกอก

แบบสแตนเลส 

 

 (งบเทศบาลฯ) 

4,000 

 

2,400 

 

14,000 

7,000 

 

13,100 

 

 

5,500 

 

25,000 

 

 (งบเทศบาลฯ) 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 (งบเทศบาลฯ) 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

-  การปฏิบัติงานเปนไปอยาง 

รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

   8)   จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร พรอม

อุปกรณ   จํานวน  1   เครื่อง รายละเอียด  

ดังนี้  

- CPU แบบ CORE 2 DUO ไมต่ํากวา 2.8 

GHZ 

- DDR2  RAM ไมต่ํากวา 1 GB 

- HARD DISK ไมต่ํากวา 320GB 

- DVD/RW   พรอมลําโพง  1  คู  

- LCD  MONITOR  ไมต่ํากวา  17  นิ้ว 

- MOUSE , MOUSE PED , Keyboard 

120 Keys 

- เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน  1  เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน  1  ตัว 

-  เกาอี้คอมพิวเตอร  จํานวน  1  ตัว 

 
 

40,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

   9)   จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ

พกพา(Note Book) พรอมอุปกรณ 

รายละเอียด  ดังนี้  

-  Intel Centrino Duo Processor 

technology 

-  Intel Core  2  Duo  Processor ความเร็ว

ไมต่ํากวา  2.2  GHz 

- RAM DDR2 ไมต่ํากวา 2  GB 

- HARD DISK ไมต่ํากวา 250GB 

- DVD-Super Multi double layer   

- LCD  MONITOR  ไมต่ํากวา  14.1  นิ้ว 

10)   จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 3 นิ้ ว 

เครื่องยนตเบนซิน ไมต่ํากวา 5 แรงมา 

สายสูบไมนอยกวา  6  เมตร  พรอม

อุปกรณครบชุด จํานวน  2  เครื่อง 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

   11)   จัดซ้ือพัดลมดูดอากาศ ชนิดติด

ผนัง ขนาด  10  นิ้ว  พรอมติดต้ัง  

จํานวน  3  เครื่อง 

12)  จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม   ขนาด

ไมต่ํากวา  24  นิ้ว  จํานวน  2  เครื่อง 

13)  จัดซื้อตูแอมปอเนกประสงค 

ขนาดลําโพงไมนอยกวา  15  นิ้ว  

กําลังขับของลําโพงไมนอยกวา  300  

วัตต พรอมขาต้ัง จํานวน  1ชุด 

14)  จัดซื้อตูเทรนเนอร  ขนาดไมนอย

กวา 3.30 x 7.50 x 2.50 เมตร มีประตู

เปดปด  2  ทาง หนาหลัง จํานวน  4  

บาน  ใชเหล็กหนาไมนอยกวา  5  

มิลลิเมตร  จํานวน  1  ตู  

 

9,000 

 

 

5,000 

 

8,000 

 

 

 

70,000 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

   15)  จัดซ้ือรถดับเพลิงอเนกประสงค

รายละเอียด  ดังนี้ 

-  อุปกรณดับเพลิง UHPS 

-  ชนิดปม 3 ลูกสูบ PLUNGER  

-  ระบบขับปม เพลา PTO 

-  ความดันปมสูงสุดไมนอยกวา  210 Bar 

-  ความดันใชงานตอเนื่องไมนอยกวา  70 

– 160  Bar 

-  ความยาวสายไมนอยกวา  60  เมตร/

DN 

-  ชนิดสายแบบไมหักพับชนิดทนไฟ 

-  ปริมาณน้ําปลายปน 15 – 30 ลิตร/เมตร 

-  สายดูดน้ํา PVC เสริมลวด 1 นิ้วx 10  

เมตร 

-  ปริมาณถังน้ํา ถังหลักไมนอยกวา 150 

ลิตร ถังรองไมนอยกวา 60 ลิตร 

1,300,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

   -  อุปกรณผสมโฟมอัตโนมัติ 

-  เคร่ืองยนตเบนซิน 2 สูบ V-TWIN 

-  ความจุ  640  CC 

-  ระบบเกียรอัตโนมัติ ระบบขับเคล่ือน 

4 x 4   กันสะเทือนหนา-หลัง 

16)  จัดซื้อปายสัญญาณจราจร  

ประกอบดวย 

-  โครงสรางสามเหลี่ยมทําจากเหล็ก  

กลองขนาดไมนอยกวา 5x5 ซม. 

-  ไฟสัญญาณชนิดสีแดง ขนาด 220 V.  

Ø  ไมนอยกวา  30  เมตร 

-  ภายในกลองปายวงกลมแสดง

ขอความ “หยุดตรวจ” 

-  ฐานปายติดลอยาง 2  ขาง ๆ ละ 2 ลอ 

-  ติดปายชื่อ สํานักงานเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 2 ขาง จํานวน 2 ปาย 

 

 

 

 

 

13,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

   17)   จัดซ้ือเปลชวยชีวิตชนิด

อลูมิเนียม   ท้ังชุดสามารถถอดแยก

ปรับสั้นยาวไดพรอมอุปกรณครบชุด  

จํานวน 1 เปล 

18)  จัดซื้อเครื่องสูบน้ําทอพญานาค  

จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย  

-  เคร่ืองยนตดีเซลอเนกประสงค  

ขนาดไมต่ํากวา  9  แรงมา  จํานวน  1  

เครื่อง 

-  ทอสูบน้ําพรอมสายพาน  ขนาดไม

นอยกวา  6X18 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

-  แทนเครื่องพรอมติดลอเพื่อสะดวก

ในการขนยายและติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

19)  จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี

แหงพรอมตู  จํานวน 20 ตู  
  

29,500 

 

 

 

47,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

29,500 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

   20)  จัดซ้ือรถจักรยานยนตตรวจ

การณ  ขนาดไมนอยกวา  150  ซีซี 

เครื่องยนตเบนซิน  4  จังหวะ  5  

เกียร  เบาะนั่ง  2  ระดับ  พรอมพนัก

พิง  ประกอบดวย  ชุดสัญญาณไฟ

วับวาบ  1  ชุด  เสียงสัญญาณไซเรน  

1  ชุด  กะบังลมหนา  1  บาน  กลอง

อเนกประสงค  1  กลอง  ท่ีเก็บ

กระบอง  2  ขาง  จํานวน  1  คัน 

21)  จัดซื้อแผงก้ันจราจร  ขนาดความ

สูงไมนอยกวา  90  ซม. ยาวไมนอย

กวา  1.50  เมตร  มี 4 ลอ  ใชเหล็ก

ขนาด  4  หุน  ทาสีขาว-แดง  ติดตรา

สัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

จํานวน  10  แผง 

 

77,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 1 

 

 

 

โครงการจัดระเบียบตลาด

หนองแคน 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหการจําหนายสินคา

บริเวณตลาดหนองแคนและ

บริเวณโดยรอบมีความเปน

ระเบียบเรยีบรอย 

-  การจราจรมีความคลองตัวมาก

ยิ่งข ึน้ 

 

-  ผูประกอบการคามีสถานที่

จําหนายสินคาท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  โดย

การกําหนดจุดผอนผันใหจําหนาย

สินคาได 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  การจําหนายสินคาในตลาด

หนองแคนเปนไปดวยความ

เรียบรอยตามแผนที่กําหนดไว 
 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

- กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 
 

 2 

 

 

 

 

 

โครงการจัดระเบียบตลาด

สระทอง 

 

 

 

-  เพื่อใหการจําหนายสินคา

บริเวณตลาดสระทองและบริเวณ

โดยรอบมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

 

-  จัดระเบียบพอคา – แมคา ท่ีเขาไป

จําหนายสินคาในตลาดสระทองท้ัง

ชวงเชาและชวงเย็นและติดตามเฝา

ระวังอยางสม่ําเสมอ  โดยใหเปนไป

ตามแผนผังและสัญญาท่ีกําหนด 

-  กําหนดจุดผอนผันใหจําหนาย

สินคาท่ีชัดเจน 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

-  การจําหนายสินคาในตลาด

สระทองเปนไปดวยความ

เรียบรอยตามแผนที่กําหนดไว 
 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

- กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

3 โครงการจัดระเบียบตลาด 

ทุงเจริญและตลาดโตรุง 

 

 

 

 

-  เพื่อใหการจําหนายสินคา

บริเวณตลาดทุงเจริญและตลาด

โตรุงเปนไปตามแผนผังและ

สัญญาท่ีกําหนด 

 

-  จัดระเบียบพอคา – แมคา ท่ีเขาไป

จําหนายสินคาในตลาดทุงเจริญและ

ตลาดโตรุงและติดตามเฝาระวังอยาง

สม่ําเสมอ  โดยใหเปนไปตามแผนผัง

และสัญญาท่ีกําหนด 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-  การจําหนายสินคาในตลาดทุง

เจริญและตลาดโตรุงเปนไปดวย

ความเรียบรอยตามแผนที่กําหนด 

 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

- กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 4 

 

 

 

โครงการฝกอบรมอาสา 

สมัครดานการจราจร 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหความรูและฝกทักษะ

ดานความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

จราจรแกกลุม 

เปาหมาย 

 

 

 

 

-  จัดฝกอบรมดานวินัยจราจรและ

การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

ใหกับ 

กลุมเปาหมาย อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน และประชาชน

ท่ัวไป โดยประสานความรวมมือ

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อการ

สนับสนุนโครงการ 

-  สรุป/ประเมินผล 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  กลุมเปาหมายและประชาชน

ท่ัวไปท่ีใชรถใชถนนมีความรู

ความเขาใจและตระหนักในการ

ท่ีจะปฏิบัติตามกฎจราจรยิ่งขึ้น 

-  อุบัติเหตุจากจราจรลดลง 

-  กลุมเปาหมายสามารถเปน

อาสาดานการจราจรเพื่อ

ชวยเหลือเจาพนักงานจราจรได 
 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 5 

 

 

 

โครงการปองกัน

อาชญากรรมและลด

อุบัติเหตุในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

-  เพื่อใชในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมและ

ควบคุมจราจร 

 

 

 

 

 

-  สนับสนุนงบประมาณแก สภ.เมือง

รอยเอ็ด ในการติดต้ังกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV)  ดังนี้  

-  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV)  จํานวน  9  จุด   

-  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV)  จํานวน  12  จุด   

-  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV)  จํานวน  8  จุด   

 

 

 

14,181,950 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

14,181,950 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,181,950 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมรวมถึงอํานวยความ

สะดวกดานการจราจร  ตลอดจน

รองรับปญหาอาชญากรรม  

ปญหาการจราจร  ปญหาความ

มั่นคงและปญหาสังคมดานอ่ืน ๆ 

ในอนาคต 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

สภ.เมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

โครงการกวดขันการปด

แผนประกาศ 

 

-  เพื่อจัดระเบียบการติดแผน

ประกาศใบปลิวในที่สาธารณะ 

-  เพื่อความสะอาดและเปน

ระเบียบเรยีบรอยของชุมชน 

-  เพื่อใหผูประกอบการเขาใจ

ในกฎระเบียบยิ่งข ึน้ 

 

-  จัดประชุมผูประกอบการ  หางราน  

เอกชน  และสวนราชการที่เกี่ยวของ  

ไดแก  การไฟฟา  บริษัททีโอทีจํากัด

(มหาชน)   สภ.เมืองฯ  เพื่อทําความ

เขาใจในกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

-  มีหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติให

ผูประกอบการทราบและปฏิบัติ 

-  สอดสอง  ดูแล เฝาระวัง 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

-  บานเมืองมีความสะอาด 

-  กลุมผูประกอบการ  หางราน  

เอกชน เขาใจในกฎ ระเบียบ 

กลาวคือ มีการขออนุญาต มีการ

ปฏิบัติอยางถูกตอง 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

-  กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

7 โครงการใหความรูเ ก่ียวกับ

วินัยการจราจรแกเด็ก

นักเรียน 

 

-  เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย

การจราจรและสามารถ

นําไปใชตลอดจนสามารถ

เผยแพรไปสูกลุมอื่น ๆ ได 

 

-  ใหความรูพรอมท้ังใหฝกปฏิบัติ

เก่ียวกับกฎหมายจราจรแกนักเรียน

สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ท้ัง  7  แหง  โดยดําเนินการ  ดังนี้ 

-  ขอความรวมมือวิทยากร จาก สภ.

เมืองรอยเอ็ดและสนง.ขนสงจังหวัด

รอยเอ็ด เปนตน ไปบรรยายใหความรู

แกนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 5,6 

และชั้นมัธยมศึกษา 

-  สรุป/ประเมินผล 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  กลุมเปาหมายมีความรูความ

เขาใจในกฎหมายจราจรและ

ตระหนัก จนมีวินัยดาน

การจราจรเปนอยางดี 

-  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก

การจราจรลดลง 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

- กองการศึกษา 

 

 8 

 

 

 

โครงการจัดทําปายหาม

จําหนายสินคา 

 

-  เพื่อใชในการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาตามจุดตาง ๆ  

ภายในเขตเทศบาล 

-  จัดทําปายหามขายสินคาแบบ

สามเหลี่ยมชนิดสองหนาพับได โครง

เหล็กขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 0.75 

เมตร จํานวน 10 ชุด 

(รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล) 

- 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 
 

-  สะดวกและงายแกการจัดเก็บ

เมื่อใชงานแลว 

-  บานเมืองมีความเปนระเบียบ

เรียบรอยย ิ่งขึ้น 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคา

ในที่สาธารณะ 

-  เพื่อจัดระเบียบการจําหนาย

สินคา  การต้ังวางสินคาและ

วัสดุสิ่งของบนทางเทาและผิว

จราจร 

-  เพื่อใหประชาชนมีพื้นท่ีใน

การสัญจรบนทางเทาใหมีความ

สะดวกและปลอดภัย 

 

 

-  ถนนทุกสายภายในเขตเทศบาล 

-  จุดผอนผันตามประกาศของ

เทศบาลฯ 

-  ผูประกอบการคาภายในเขต

เทศบาลฯ 

-  พนักงาน/เจาหนาท่ีของรัฐท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานเทศกิจ

หรือผูเกี่ยวของ 

-  หองเก็บของกลาง 

 

690,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

690,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

690,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  การจําหนายสินคา การต้ัง

วางสินคามีความเปนระเบียบ

เรียบรอยย ิ่งขึ้น 

-  ประชาชนมีพื้นท่ีสัญจรไป

มาบนทางเทาไดอยางสะดวก

และปลอดภัย 

-  การจราจรสะดวกและ

คลองตัวมากขึ้น 

-  บานเมืองมีความสะอาด

สวยงามและเปนระเบียบ 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

-  งานจราจร  

สภ.เมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในงาน

ประเพณีและงานอื่น  ๆ

-  เพื่อใหการจําหนายสินคาใน

งานประเพณีตางๆ เปนไปดวย

ความเปนระเบียบเรียบรอย 

-  เพื่อการจัดเก็บรายไดใหมี

ความเหมาะสมและนํามาพัฒนา

ทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี 

จัดระเบียบการจําหนายสินคาในงาน

ประเพณีและงานอื่นๆ  ใหแก

ประชาชนที่มีความสนใจเขามา

จําหนายสินคา 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  การจําหนายสินคา การต้ัง

วางสินคาและการแขวนสินคา

มีความเปนระเบียบเรียบรอย

ยิ่งข ึน้ 

 

-  งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

11 โครงการควบคุมการโฆษณา

ใชเสียง 

 

-  เพื่อใหการโฆษณาใชเสียง

ภายในเขตเทศบาลฯ เปนไป

ตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 

-  ประชุมเจาของสถาน

ประกอบการท่ีมีการโฆษณาใช

เสียงและเจาของรถแหโฆษณา เพื่อ

ช้ีแจงทําความเขาใจและขอความ

รวมมือในการปฏิบัติใหถูกตอง 

-  มีหนังสือขอความรวมมือในการ

ปฏิบัติใหถูกตอง 

-  ตรวจสอบและเฝาระวังอยาง

สม่ําเสมอ 

-  จับกุมหากมีการฝาฝน 

 

 

 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถควบคุมเหตุรําคาญ

อันเกิดจาการใชเสียงภายใน 

เขตเทศบาลฯ ได 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายและการต้ังวาง

สินคาและวัสดุสิ่งของบน

ทางเทาและผิวจราจร และ

กวดขันควบคุมการจําหนาย

สินคา 

-  เพื่อจัดระเบียบการต้ังวาง 

 จําหนายสินคา 

-  เพื่อกวดขันและควบคุมการ

จําหนายสินคาภายในเขต

เทศบาลใหอยูในวงและ

ขอบเขตท่ีชัดเจน 

-  เพื่อความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรยีบรอยของ

บานเมือง 

-  เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

จัดระเบียบถนนทุกสายในเขตเทศบาล  

โดยดําเนินการ  ดังนี้  

-  ประสานงานจราจร สภ.เมืองฯ เพื่อ

ขอความเห็นชอบเขตหามจําหนายและ

เขตผอนผันใหจําหนายสนิคา 

-  ออกประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  จัดระเบียบผูคาประเภทแผงลอย 

รถเข็น ลอเลื่อน ใหอยูในพื้นที่ท่ี

กําหนดใหและชัดเจนยิ่งขึ้น 

-  เจาหนาท่ีออกจัดระเบียบตามแผน

โดยกําหนดจุดผอนผันและจุดหามต้ัง

วางจําหนายสินคาตลอดจนหลักเกณฑ

ในการต้ังวาง 

-  ติดตามและเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ  

มิใหฝาฝน/ตักเตือน ถาหากฝาฝนอีก

จับกุม 

- สรุป/ประเมินผลทุกเดือน 

60,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  การต้ังวางวัสดุสิ่งของและ

วางจําหนายสินคามีความเปน

ระเบียบยิ่งขึ้น  

-  ภายในเขตเทศบาลมีความ

เปนระเบียบเรยีบรอย 

-  ผูคาขายเกิดความชัดเจน

และเขาใจในระเบียบท่ี

เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย

ปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยายคิวรถ

โดยสารขนาดเล็ก 

- เพื่อความเปนระเบียบของ

บานเมือง 

- เพื่อจัดระเบียบการจราจรภายใน

เขตเทศบาล 

- เพื่อใหบริการประชาชนไดอยาง

เต็มท่ี 

-  เพื่อสงเสริมการคาขายภายใน

ตลาด 

-  ยายคิวรถโดยสารขนาดเล็ก  

จํานวน 3 คิว เขาไปอยูในพืน้ที่ของ

ตลาดสระทอง ไดแก  

-  คิวรถกาฬสินธุ สายรอยเอ็ด-คาย

พล.ร.6 

-  คิวรถกาฬสินธุ สายรอยเอ็ด-

กาฬสินธุ(เฉพาะรถโดยสารขนาด

เล็ก) 

-  คิวรถโพธ์ิชัยสายรอยเอ็ด-โพธิ์ชัย 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  บานเมืองเกิดความเปนระเบียบ  

การจราจรภายในเขตเทศบาลมี

ความเปนระเบียบและสัญจรได

สะดวกยิ่งข ึ้น 

-  การเดินทางของประชาชนที่ไป

มาจับจายสินคาภายในตลาดหรือ

รานคาโดยรอบสะดวกและ

ประหยัดคาใชจายยิ่งขึ้น 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

โครงการจัดระเบียบ

รถบรรทุก 

- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

และความสะอาดของบานเมือง 

- เพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชนและเสริมสรางวินัยแก

ผูใชรถใชถนน 

- เพื่อจัดระเบียบรถบรรทุกท่ีว่ิง

ภายในเขตเทศบาล 

-รถบรรทุก ทุกประเภทท่ีว่ิงเขาออก

หรือว่ิงภายในเขตเทศบาล ไมวาจะ

ดวยเหตุผลประการใด 

โดยกําหนดเวลาหามว่ิงภายในเขต

เทศบาลฯชวงเวลา 07.00 -09.00 น. 

และเวลา 15.00 – 17.00 น.ยกเวน

วันหยุดราชการ 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  บานเมืองเกิดความเปนระเบียบ 

-  การจราจรภายในเขตเทศบาลมี

ความเปนระเบียบและสัญจรได

สะดวกยิ่งข ึ้น 

-  ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิต รางกายและทรัพยสิน อัน

อาจจะเกิดจากรถบรรทุก 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

-  งานจราจร  

สภ.เมืองรอยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.6  แนวทางการพัฒนา   สังคมสงเคราะห  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการเบ้ียย ังชีพผูสูงอายุ 

 

-  เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุไดเบ้ีย

ยังชีพใชในการดํารงชีวิต 

 

-  ผูสูงอายุไดเบ้ียย ังชีพในการ

ดํารงชีวิต  จํานวน  323  ราย  

 

 

 

1,938,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

1,938,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

1,938,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูสูงอายุจ ํานวน  323  ราย  

ไดรับเบ้ียย ังชีพครบ  100% 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

2 โครงการเบ้ียย ังชีพคนพิการ 

 

-  เพื่อชวยเหลือคนพิการ  ได

เบ้ียยังชีพใชในการดํารงชีพ 

 

-  คนพิการไดเบ้ียย ังชีพในการ

ดํารงชีวิต  จํานวน  134  ราย  

 

 

 

804,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

804,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

804,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  คนพิการ  จํานวน  134  ราย  

ไดรับเบ้ียย ังชีพ  ครบ  100% 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

3 โครงการสงเคราะหเ ด็กยากจน  

เด็กเรรอน  เด็กยากไรขาดผู

อุปการะ 

 

-  ใหการชวยเหลือสงเคราะห

เด็กยากจน  เด็กเรรอน  เด็ก

ยากไรขาดผูอุปการะ 

 

-  ชวยเหลือสงเคราะหเด็ก

ยากจน  เด็กเรรอน  เด็กยากไร

ขาดผูอุปการะ  ท้ัง  20  ชุมชน 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  รอยละ  80  ของเด็กยากจน  

เด็กเรรอน  เด็กยากไรขาดผู

อุปการะไดรับการชวยเหลือ

สงเคราะห 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.6  แนวทางการพัฒนา   สังคมสงเคราะห  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

4 โครงการชวยเหลือผูประสบภัย -  ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบ

สาธารณภัย 

-  ชวยเหลือสงเคราะห

ผูประสบภัย  ในเขตเทศบาล 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  รอยละ  100%  ของ

ผูประสบภัยท่ีผานการ

กล่ันกรองของเทศบาลแลว

ไดรับการชวยเหลือสงเคราะห 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

5 โครงการเบ้ียย ังชีพผูปวยเอดส 

 

-  เพื่อชวยเหลือสงเคราะห

ผูปวยเอดส 

 

-  ผูติดเช้ือเอดสในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

36,000 

(งบเทศบาลฯ) 

36,000 

(งบเทศบาลฯ) 

36,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูปวยเอดสไดรับเบ้ียย ังชีพ  

ครบ  100% 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

6 โครงการสงเคราะหศพยากไร

และไรญาติ 

 

-  เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส

ทางสังคม 

 

-  สงเคราะหศพยากไรและไร

ญาติ รายละ  2,000  บาท 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูดอยโอกาสทางสังคม 

ไดรับการสงเคราะห  

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
 

แนวทางการพัฒนา  6.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 

6.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

6.3  จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 
      6.4  บําบัดและกําจัดขยะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 

 

โครงการติดตั้งโคมไฟ 

Search  Light  สองอาคาร

เกาะเจาพอมเหศักด์ิหลัก

เมือง 

 

 

-  เพื่อใหเกาะเจาพอมเหศักด์ิ

หลักเมืองมีความสวยงามเดน

เปนสงาและเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์  

-  เพื่อสรางความประทับใจแก

ประชาชนที่พบเห็น 

 

 

-  ติดตั้งโคมไฟ Search  Light    

Focus  700/1200 W  ตัวโคมทํา 

จากอลูมิเนียม  มาตรฐานGE 

,UE,CSA ปรับเปล่ียนสีโดยการ

ผสมสีหลัก 3 สี ปรับเปล่ียนมุม

กระจายแสงไดต้ังแต 0 – 100% 

หรือเปล่ียนเลนสครอบโคมปรับ

ความสวางและความถี่ได 0 – 100% 

มีอุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนิคท่ีตัว

โคมสามารถเปล่ียนสีโดยใช DMX 

ควบคุมหลอด Xenon 700/1200 W 

520,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  เจาพอมเหศักด์ิหลักเมืองมี

ความสงางามและเปนที่

สักการะคูบานคูเมืองชาว

รอยเอ็ด 

กองชาง 

 

 

 

2 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณทางเขาบึงพลาญชัย

จากสะพานเกาะเจาพอ

มเหศักด์ิหลักเมืองถึงลาน

กีฬา(ฝงทิศใต) 

-  เพื่อใหบริเวณทางเชื่อมเกาะ

เจาพอมเหศักด์ิหลักเมืองมีความ

สวยงาม 

 

 

-  จัดรูปแบบและตําแหนงตนไมให

เหมาะสม 

-  ปลูกไมดอก-ไมประดับใหมี

สีสันสวยงามตลอดป 

 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  บริเวณทางเช่ือมเกาะถึงลาน

กีฬามีความสวยงาม 

กองชาง 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

3 

 

โครงการติดตั้งโคมไฟ

ประดับชนิด Signex  Motif 

Series 

 

 

 

 

 

 -  เพื่อประดับตกแตงรอบเกาะ

เจาพอมเหศักด์ิหลักเมือง.ใหมี

ความสวยงามตระการตาแกผู

พบเห็น 

-  เพื่อเปนการเฉลิมฉลองใน

งานเทศกาลตาง ๆ  

 

-  ติดตั้งโคมไฟประดับชนิด  

Signex  Motif Series  บริเวณรอบ

เกาะเจาพอมเหศักด์ิหลักเมือง.หรือ

ดานหนาบึงพลาญชัยขาง ร6 

จํานวน  10  ตน  

-  ขนาดเสาไฟ  ประมาณ  2.6 – 6 

เมตร 

-  ไฟประดับ  1  ตน  มีกําลังไฟฟา

ประมาณ 3,300 – 5,800  วัตต  

 

350,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  ทําใหเกาะเจาพอมเหศักด์ิ

หลักเมือง.ใหมีความสวยงาม

ตระการตาแกผูพบเห็นและเปน

ท่ีสักการะคูบานคูเมืองชาว

รอยเอ็ด 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

โครงการติดตั้งอุปกรณ 

ออกกําลังกายกลางแจง  

ในบึงพลาญชัย 

 

 -  เพื่อใหผูมาใชบริการไดมี

ทางเลือกในการออกกําลังกาย 

 

-  จัดซ้ืออุปกรณการออกกําลังกาย

สนามสําหรับผูใหญและเด็กโต  

จํานวน  6  ชุด 

300,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  ผูมาใชบริการไดมีทางเลือก

ในการออกกําลังกาย 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

5 

 

โครงการปลูกตนอินทนิล

บกบนทางเทา(เพิ่มเติม) 

 

 

 

 

 

 -  เพื่อเปนเอกลักษณประจํา

จังหวัดรอยเอ็ด 

-  เพื่อใหภมูิทัศนเมืองรมรื่น 

สวยงาม นาอยู 

-  เพื่อใหเกิดความตอเนื่องจาก

โครงการเดิม 

 

ดําเนินการปลูกตนอินทนิลบก  ดังนี้  

1.  สํารวจ กําหนดหลุมปลูกบนทางเทา 

ท่ีวางตลอดแนวทั้ง  2  ดาน 

2.  ขุดหลุมขนาด  กวาง  50  ซม. ยาว  50 

ซม. ลูก 30 ซม.ระหวางของหลุม 4.00-

5.00  เมตร 

4.  ปลูกตนอินทนิลบก ขนาด Ø ลําตน 

1-2 นิ้ว สูงประมาณ 1.5 – 2 เมตร 

 

95,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

95,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

95,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีสวนรวมใน

การปลูกและดูแลรักษา เกิด

ความหวงแหนรักทองถ่ิน 

-  ชวยลดภาวะโลกรอนมี

ความรมร่ืน สวยงาม 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.2  แนวทางการพัฒนา    สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคสราง

จิตสํานึกและความตระหนัก

ดานส่ิงแวดลอม 

-  เพื่อรณรงคใหประชาชน

ในเขตเทศบาลฯตระหนัก

และใหความสําคัญในการมี

สวนรวมการปองกันและ

แกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

-  เพื่อลดปญหาส่ิงแวดลอม

โดยเฉพาะปญหา  น้ําเสีย

และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  

 

-  ศึกษาดูงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมในสถานที่ท่ีเหมาะสม 

-  จัดการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย

และขยะอันตราย 

-  การรณรงคประหยัดลดภาวะโลก

รอน 

-  รณรงคสรางจิตสํานึกและการมี

สวนรวมในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม”หนาบานหนามอง” 

-  กอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลโดย

การหมักทําปุย  

-  อบรมแกนนําอนุรักษส่ิงแวดลอม 

-  สงเสริมการใชพลังงานทดแทน

หรือพลังงานทางเลือกเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน 

-  การเฝาระวังคุณภาพน้ําในคลอง

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-   ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ดมีจิตสํานึกและ

ตระหนักในการปองกันและ

แกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

 

-  งานอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รอบเมืองและบึงพลาญชัย  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.2  แนวทางการพัฒนา    สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2 โครงการสรางจิตสํานึก

การรักษาความสะอาด 

 

-  เพื่อสรางจิตสํานึกให

ประชาชนรักษาความสะอาด 

 

รณรงคสรางจิตสํานึกสถานท่ีตาง ๆ   

ดังนี้    ท่ีพักผูโดยสารทุกแหง    

สวนราชการท่ีใหบริการประชาชน 

จํานวนมาก     หนาสถานศึกษาใน

เขตเทศบาลฯ  ถนนสายหลักในเขต

เทศบาลฯ  และ  รณรงคทําความ

สะอาดวันเฉลิมพระเกียรติ 5 

ธันวาคม  และ  12  สิงหาคม 

 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- บานเมืองมีความสะอาดนาอยู 

- ประชาชนใหความรวมมือใน

การรักษาความสะอาดกับ

เทศบาลเพิ่มขึ้น 

 

-  งานรักษา 

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 

 

 

 

โครงการปรับปรงุคุณภาพน้ํา 

 

 

 

 

-  เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ํา

และสรางทัศนียภาพให

สวยงาม 

ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ดังนี้ 

 

- จัดซื้อมิเตอรปมน้ําชนิด Submersile 

จํานวน 3 ชุด ไมนอยกวา 2 แรงมา 

ทอทางสงขนาดไมนอยกวา  2  นิ้ว 

ติดต้ังบริเวณสะพานทางเขาบึงดาน

ทิศตะวันตกและทิศเหนือและบริเวณ

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 

-  จัดซื้อมอเตอรปมน้ํา(มีหอยโขงดูด

น้ําในตัว) ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา 

ทอทางสงไมนอยกวา   3  นิ้ว  

ติดต้ังบริเวณหนาโรงเรียนสตรีศึกษา 

186,700 

(งบเทศบาลฯ) 

(99,700) 

 

 

 

 

 

 

(87,000) 

- - 

 

 

 

 

-  น้ํามีออกซิเจนเพิม่ขึน้ 

 

กองชาง 

2 โครงการจัดซื้อจุลินทรียเพื่อ

ปรับปรุงสภาพน้ําในบึง

พลาญชัยเมืองรอยเอ็ด 

-   เพื่อใหน้ําในบึงมีความ

สะอาดใสมากยิ่งขึ้น  ลด

อัตราการตายของปลาหรือ

สัตวน้ําอื่นๆ 

-  จัดซ้ือสารจุลินทรียชีวภาพเพื่อปรับ

สภาพน้ําอยางตอเนื่อง 

-  ทําการฉีดพนสารลงในน้ํา เดือนละ  

2  เครื่อง  ตลอดป 2552 

1,500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- - 

 

 

-  น้ําในบึงพลาญชัยมี

ออกซิเจนเพิ่มขึน้ 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

-  เพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย 

-  เพื่อใหมีระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสียรวมของ

ชุมชน 

-  กอสรางระบบรวบรวมและบําบัด

น้ําเสีย โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กําหนดใหเทศบาลฯ ตองต้ัง

งบประมาณสมทบไมนอยกวา  10 % 

ของมูลคากอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,737,747 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

 

20,896,392 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

 

20,896,392 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

 

-  มีระบบรวบรวมและบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 1 โครงการจางเหมาเอกชน

กําจัดขยะติดเช้ือ 

 

-  เพื่อบริการชุมชน 

-  เพื่อควบคุมโรคติดตอไมให

กระทบประชาชน 

 

-  จางเหมาเอกชนกําจัดขยะติด

เช้ือคลีนิกสถานพยาบาลท้ังคน

และสัตวในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  บริการประชาชนได

ครอบคลุมตามภารกิจ 

- ควบคุมโรคติดตอได 

 

-  งานรักษา 

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ภายในท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

- เพื่อใหรถเทขยะเขาออกสะดวก 

-  เพื่อปองกันยางรถยนตเทขยะ

ชํารุด  เนื่องมาจากเศษตะปู  , 

แกว   และอื่น ๆ 

-  เพื่อปองกันรถติดหลม  ทําให

รถชํารุดเสียหาย 

-  กอสรางถนน คสล. กวาง 

4.00  เมตร  ยาว  280  เมตร  

หนา  0.15  เมตร 

 

 

728,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  รถเทขยะเขา-ออก สะดวก 

-  รถยนตไมเ กิดการชํารุดจะ

ประหยัดคาซอมบํารุง 

-  ถนนสายในที่กําจัดขยะเกิด

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

3 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง

สวางตามแนวร้ัวดานหนา

สถานท่ีกําจัดขยะ 

-  เพื่อใหมีแสงสวางบริเวณ

ดานหนาสํานักงานสถานท่ีกําจัด

ขยะในเวลากลางคืน 

-  ดําเนินการต้ังเสาไฟฟาแสง

สวางเปนประปา  3 x 2 x 5  

เมตร  โคมไฟเหล็กหลอ

อุปกรณฟลูออเรสเซน  40  

วัตต x 2  จํานวน  10  ตน 

พรอมสวิทชควบคุมอัตโนมัติ 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  ปองกันทรัพยสินของทาง

ราชการ 

-  ปองกันบุคคลนําขยะมาท้ิง

ตามแนวร้ัวดานนอกในเวลา

กลางคืน 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 4 โครงการกอสรางรั้ว

สถานท่ีกําจัดขยะ 

 

-  เพื่อใหมีรั้วคอนกรีตเสริม

เหล็กปองกันขยะมูลฝอยออก

รบกวนหรือกอเหตุรําคาญแก

ประชาชน 

 

กอสรางร้ัวสถานท่ีกําจัดขยะ 21  ไร 

ดังนี้ 

-  ถมดินตามแนวเขตแดน กวาง 4 

เมตร สูง 160 เมตร ยาว 461 เมตร 

-  กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

กออิฐบล็อกสูง 1.50 เมตร  ยาว  

461 เมตร 

-  กอสรางรองน้ํารางยู คสล. 

1.00x1.50x470  เมตร 

1,534,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  สามารถปองกันขยะมูลฝอย

ปลิวออกนอกสถานท่ีกําจัดขยะ 

-  ปองกันการกอความรําคาญ

ใหกับพื้นที่ใกลเคียง 

-  ปองกันไมใหบุคคลภายนอก

เขาออก 

-  ปองกันน้ําเสียไหลออก

ภายนอก 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

5 โครงการกอสรางแผงก้ัน

ขยะมูลฝอยตามแนวร้ัว

ดานหนา 

- เพื่อปองกันการปลิวของขยะ

ออกถนนทางหลวงและที่นา

ของพื้นที่ใกลเคียง 

-  ติดตั้งลวดตราขายโครงเหล็กตาม

แนวรั้วดานหนาสูง  4  เมตร  ยาว  

120  เมตร 
 

52,800 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- 

 

-  ขยะมูลฝอยไมปลิวออกนอก

สถานท่ีกําจัดขยะไปกอเหตุ

รําคาญใหประชาชนทั่วไป 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

6 โครงการติดตัง้เครื่องช่ัง

น้ําหนักขยะพรอมอาคาร

รองช่ัง 

-  เพื่อช่ังน้ําหนักขยะท่ีเทขาย

ในสถานที่กําจัดขยะทุกคันเพื่อ

ทราบขอมูลขยะท่ีแนนอน 

-  ติดตั้งเครื่องช่ังน้ําหนัก 30 ตัน 

พรอมกอสรางอาคารการช่ังน้ําหนัก

รถยนตเก็บขยะ 
 

460,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- 

 

-  เพื่อช่ังน้ําหนักขยะท่ีเทขายใน

สถานท่ีกําจัดขยะทุกคันเพื่อ

ทราบขอมูลขยะท่ีแนนอน 

-  งานกําจัดขยะ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 7 โครงการกอสรางเตาเผา

ขยะแบบเผาไหมสมบูรณ

ไรมลพิษ                                  

 

  

-   เพื่อใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

เทศบาลตําบลและเทศบาล อบต. 

ใกลเคียงมีท่ีเผาขยะอยาง

พอเพยีงและปราศจากมลพิษสิ่ง

กอเหตุรําคาญตอประชาชน

ท่ัวไป 

 

 

 

-  กอสรางอาคารเตาเผาขยะ , 

อาคารคัดแยกขยะ , อาคารที่พัก

พนักงาน , อาคารจอดรถ  ติดต้ัง

เครื่องคัดแยกขยะพรอมเตาเผาแบบ

ไรมลพิษ เผาได 100  ตัน/24 ชม. 

-  สรางและติดตั้งเครื่องอัดบล็อก

คอนกรีต+ดานขยะ 

-  สรางโรงผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟา , 

โรงและบอหมัก FM 

340,000,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

- - -  สามารถแกปญหาขยะ  ไมให

กอมลพิษตอสภาพ แวดลอม 

-  ไมมีขยะมูลฝอยท่ีจะกอเหตุ

รําคาญในเขตเทศบาล 

 

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

8 

 

 

 
 

โครงการจางเหมาชุมชน

จัดเก็บคาธรรมเนียมการ

ใหบริการเก็บ ขน กําจัด 

ขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

-  เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและ

พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมการให 

บริการขยะมูลฝอย 

-  เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวน

รวมในการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 

ชุมชนนํารอง  7  ชุมชน 

1)  ชุมชนทานคร 

2)  ชุมชนราษฏรอุทิศ 

3)  ชุมชนศรีอุดม 

4)  ชุมชนวัดปาเรไร 

5)  ชุมชนหนองหญามา 

6)  ชุมชน บ.ข.ส. 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีรายได

จากการเก็บคาธรรมเนียม กําจัด

ขยะมูลฝอยเพิม่ขึน้ 

-  ชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนา ยกระดับมาตรฐาน

ระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียม

กําจัดขยะมูลฝอย 

-  งานสุขาภิบาล 

ฝายสงเสริม 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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 7)  ชุมชนจันทรเกษม  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

9 โครงการขยายทอเมนระบบ

จําหนายน้ําประปาตลาดสด

สระทอง 

-  เพื่อใหมีทอเมนระบบ

จําหนายน้ําประปาแกพอคา-

แมคา ในตลาดสดสระทอง 

-  ดําเนินการฝงทอเมน PB 2 นิ้ว 

บริเวณตลาดสดสระทองพรอม

ติดต้ังมิเตอรน้ําประปาใหแก

พอคา-แมคา 

- 358,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- -  สามารถใหพอคา-แมคา ใน

ตลาดสดสระทองติดตั้งมิเตอร

น้ําประปา โดยตรงจากการ

ประปาภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

10 โครงการปรับปรุงทอประปา

ลางตลาดสดสระทอง 

-  เพื่อใหมีทอเมนประปา

บาดาลตอตรงเขาปมฉีดน้ําลาง

ตลาดได  8  จุด 

-  ดําเนินการตอทางเชื่อมทอ

ประปาบาดาล  PB 2 นิ้ว จํานวน  

8  จุด 

- 40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- -  สามารถใชปมน้ําตอตรงเขา

จุดเชื่อมน้ําประปาบาดาลลาง

พื้นตลาดไดรวดเร็ว 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

11 โครงการปรับปรุงน้ําประปา

บาดาลตลาดสดสระทอง 

-  เพื่อใหมนี้ําสะอาดสําหรับ

ลางตลาด 

-  เปล่ียนปมน้ําบอบาดาล ขนาด 

1.5 HP – 220 V  พรอมสวิทย

ควบคุมปด-เปดอัตโนมัติบนถัง

สูง 

- 30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- -  มีน้ําสะอาดสําหรับลางตลาด

สระทองและสามารถใชรดน้ํา

ตนไมบริเวณตลาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

12 โครงการกอสรางโรงปุยหมัก -  เพื่อนําเศษพืชผักท่ีจะ

กอใหเกิดขยะเพิม่ขึน้มากขึ้น

ในตลาดสดทุกแหง ไปใชให

เกิดประโยชนทําใหเกิดความ

สะอาดมีระเบียบ 

-  กอสรางโรงปุยหมัก ขนาด

กวางไมนอยกวา  2 เมตร ยาวไม

นอยกวา  2  เมตร  12  บล็อก 

-  จัดหาเครื่องมือสับขยะ 

-  จัดหาอุปกรณตาง ๆ   

- 400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- -  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีปุย

อินทรียใชในสวนสาธารณะ 

-  ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึน้ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

13 โครงการทําปุยหมักอินทรีย  

 

 -  เพื่อลดปริมาณขยะ  แลว

นําไปใชประโยชนในการ

บํารุงดิน 

-  เพื่อประหยัดงบประมาณ

การจัดซ้ือปุยเคมีท่ีมีราคา

แพงและเพื่อรณรงคเผยแพร

ความรูดานวิชาการใหแก

ชุมชนตาง ๆ และผูท่ีสนใจ

ท่ัวไป 

1.  เตรียมพื้นที่ทําปุยหมักประมาณ 

1 ไร 

2.  เตรียมเศษหญา ใบไม   

3.  กองเศษหญาโรยดวยมูลสัตว 

นําจุลินทรียผสมน้ําราดบนกองปุย

เหยียบพับใหแนน นับเปน 1 ช้ิน 

จากนั้นกองเศษหญาเหมือนชิ้นแรก

จนครบ 4 ช้ิน นําวัสดุกานมะพราว

คลุมกองปุยใหมิดชิดกลับกองปุย

ทุก 7-10 วัน รดน้ําทุกวัน  

4.  ประมาณ 2-3 เดือนเศษหญาจะ

ยอยสลายเ ล็กลงและมีสีน้ําตาลถึง

ดํา แลวนําไปใชบํารุงดินตอไป 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  ไดปุยที่มีคุณภาพปลอดภัย

ตอส่ิงแวดลอม 

-  ทําใหลดภาวะโลกรอน ดิน

รวนซุยมีคุณภาพมากขึ้น 

-  เพื่อปลูกจิตสํานึกให

ประชาชนทองถ่ินไดรูคุณคา

ของเศษวัสดุธรรมชาติแลวนํา

กลับมาทําใหเพิ่มมูลคา 

 

กองชาง 

 

 

 

 

14 โครงการซอมแซมร้ัว

สถานท่ีกําจัดขยะเดิมท่ีชํารุด 

-  เพื่อใหรั้วท่ีมีอยูเดิมใชงาน

ไดดีและแข็งแรง 

-  ปรับปรุงซอมแซมร้ัว คสล. เดิมท่ี

ชํารุด   

-  กออิฐบล็อก  สูง 1.50  เมตร 

61,200 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีรั้วท่ีใชงานไดดีและแข็งแรง 

 

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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จํานวน  17  ชอง  ยาว 51 เมตร   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

15 โครงการขนยายขยะไปฝง

กลบตามหลักสุขาภิบาล 

 

 -  เพื่อลดปริมาณขยะ  ใน

สถานท่ีกําจัดขยะเดิมไมใหลน

เต็ม 

-  เพื่อแกไขมลภาวะดานเหตุ

รําคาญ 

-  เพื่อรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

-  เพื่อใหมีการกําจัดขยะโดย

การฝงกลบใหถูกหลัก

สุขาภิบาล 

 

 

 

 

 

-  จางเหมาเอกชนดําเนินการ 

ขนยายขยะจากสถานท่ีกําจัดขยะ

เดิมไปฝงกลบสถานท่ีกําจัดขยะ

แหงใหม   ประมาณ  40,000  

ลบ.ม./ป 

 

4,000,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

4,000,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

4,000,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  ลดปญหาดานเหตุรําคาญและ

มลภาวะดานสิ่งแวดลอม 

-  แกไขปญหาขยะลนเต็มพื้นที่

และมีการฝงกลบใหถูก

สุขาภิบาล 

 

งานกําจัดขยะ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

 
แนวทางการพัฒนา    7.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

7.2  สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

7.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

7.4  ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

7.5  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน  
 

7.6  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 1 โครงการจัดทําระบบและ 

ขอมูลชุมชน 
 

 

 

 

-  เพื่อใหไดมีขอมูลคุณภาพ

ชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
 

-  จัดทําระบบและสํารวจขอมูลทุก

ครัวเรือน ภายในเขตเทศบาล 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ขอมูลมีคุณภาพครบถวน 
 

กองสวัสดิการ

สังคม 
 

  2 โครงการยายชุมชน/จัดหาท่ี

อยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง 

-  เพื่อจัดหาท่ีอยูใหมและ

จัดระบบใหแกประชาชน 

-  จัดหาท่ีอยูใหมใหแกผูบุกรุก

คลองคูเมือง   

 
 

 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูยายชุมชน  มีท่ีอยูอาศัยใหม 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 
 

  3 โครงการปรับปรุง  

(พื้นที่รับคืนจากประชาชน)

พื้นที่คลองคูเมือง-กําแพง

เมืองรอยเอ็ด 
 

 

 

 

-  เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีท่ีจะ

ไดรับคืนจากประชาชนและ

พื้นที่คูกําแพงเมืองอ่ืน ๆ 
 

-  เวนคืนพื้นที่  จํานวน 250  แปลง

และปรับปรุงพื้นที่ดังกลาว 

 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ปรับปรุงพื้นท่ีท่ีจะไดรับคืน

จากประชาชนและพื้นที่คู

กําแพงเมืองอ่ืน  ๆ
 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

 4 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน 

 

-  สรางความสามัคคีในชุมชน 

 

-  จัดการแขงขันกีฬาชุมชนทั้ง   

 20  ชุมชน 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนเกิดความสามัคคี

เพิ่มขึ้น  

กองสวัสดิการ

สังคม 
 

  5 โครงการฝกอบรม

คณะกรรมการชุมชน 

 

-  เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน 

 มีความรูการบริหารและจัด 

 การชุมชน 
 

-  ฝกอบรมคณะกรรมการ

ชุมชน จํานวน  20  ชุมชน   

รวม 300  คน 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  คณะกรรมการชุมชนมีความรู

ความสามารถในการบริหาร

ชุมชน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

  6 โครงการพัฒนาเครือขาย 

องคกรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย 

 

-  เพื่อสรางความรวมมือ 

 ระหวางองคกรประชาชน 

 

-  จัดอบรมเครือขายองคกร

ประชาชน    1 องคกร จํานวน  

600  คน 

-  จัดทําวารสารทําเนียบชุมชน/

องคกรประชาชน 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  องคกรประชาชนในเขต

เทศบาลมีความรวมมือและ 

มีระบบการบริหารงานรวมกัน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 7 โครงการจัดระบบการบริหาร

ภายในชุมชน 

 

-  เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร 

ชุมชน 

 

-  เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน

เพื่อเขามา จัดระบบการบริหาร

ในชุมชน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  20  ชุมชนมีระบบบริหาร 

ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

8 โครงการเทศบาลพบ 

ประชาชน 

 
 

-  เพื่อรับทราบปญหาความ

ตองการของประชาชน 

 
 

-  จัดใหบริการนอกสถานท่ีแก

ประชาชน  20  ชุมชน  และ

รับทราบปญหาความตองการ 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนไดรับบริการและมี

สัมพันธภาพท่ีดีกับเทศบาล

เพิ่มขึ้น 
 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

9 โครงการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ชุมชน 

-  เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณการ

กีฬาใหกับประชาชนใน 

การออกกําลังกาย 
 

 

-  สนับสนนุวัสดุอุปกรณกีฬา

ใหกับชุมชน  ท้ัง  20  ชุมชน 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนไดรับการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาครบ ท้ัง  20  ชุมชน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนเพื่อประชาธิปไตย 

 

-  เสริมสรางความรูความเขาใจ

การมีสวนรวมการพัฒนาใหกับ

กลุมตาง ๆ   และประชาชนทั่วไป

ในชุมชน 

-  ประชุม  อบรม  สัมมนา  

ศึกษาดูงานโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีเก่ียวของกับกลุมหรือ

ประชาชนในชุมชน 

 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนและกลุมองคกรใน

ชุมชนมีความเขาใจและมีสวน

รวมในการพัฒนา   

 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

11 โครงการอุดหนุน 

การจัดการกีฬา  
 

-  เพื่อกระชับความสัมพันธ

ของบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

องคกรของเขตเทศบาลฯ 

 
 

-  อุดหนุนการจัดการกีฬา ดังนี้  

 

-  อุดหนุนเงินใหแกอําเภอเมือง

รอยเอ็ด  เพื่อใชจายในการ

ดําเนินการแขงขันกฬีาทองท่ี 

ทองถ่ิน ตานภัยยาเสพติด 

-  อุดหนุนเงินใหกับสมาคม

สันนิบาตจังหวัดรอยเอ็ดเพื่อจัด

กิจกรรมและกีฬาของเทศบาล

สัมพันธ 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

-  ความสัมพันธระหวางองคกร

และบุคลากรไดรับการพัฒนา

มากยิ่งข ึ้น 

-  บุคลากรไดรับการพัฒนา

ครอบคลุมครบทุกดานและมี

สุขภาพแข็งแรง 
 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

12 โครงการสมาคมชาวชุมชน

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อใชในกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชนแกกลุม

สมาคมชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  อุดหนุนงบประมาณแกชุมชน  20  

ชุมชน ๆ ละ 100,000  บาท 
 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนไดรับการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาครบ ท้ัง  20  ชุมชน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 
 

 202 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

1 โครงการจัดทํารายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตามนโยบาย

ผูบริหารประจําป  

 

 

-  เพื่อเผยแพรผลการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล 

 

-   จัดทํารายงานแสดงผลงานการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป  

ปละ  100  เลม 

 
 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนรับทราบผล

การปฏิบัติงานของเทศบาล 

-  งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 

ประจําป  

-   เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบเก่ียวกับวัน

เทศบาล 

-  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน 

และสาธารณกุศล   เชน   จัด

นิทรรศการ  รณรงคบริการสาธารณะ 

ฯลฯ ประจําป ๆ ละ  1 คร้ัง 
 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีความรู

เ ก่ียวกับเทศบาลเพิ่มขึ้น 

-  งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการจัดทําวารสารเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ

หนวยงานรับทราบกิจกรรม

ของเทศบาลฯ 

 
 

-  จัดทําวารสาร ปละ  4  ครั้ง จํานวน  

1,000  ฉบับ 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในทองถ่ินและ

หนวยงานอื่นรับทราบ

กิจกรรมของเทศบาล 

-  งานบริการและ

เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

4 โครงการจัดทําสรุปผลงาน ของ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานใน

รอบ 1 ป ของคณะผูบริหารและ

พนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เพื่อเผยแพรใหประชาชนทั่วไป

และหนวยงานอื่นไดทราบถึง

ภารกิจของทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

-  จัดทําหนังสือสรุปผลการ

ปฏิบัติงานในรอบ 4 ป    

- - 840,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนทั่วไปและ

หนวยงานอื่นไดทราบถึง

ภารกิจของทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

-  งานบริการและ

เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

5 โครงการประกวดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดี   

 

-  เพื่อเขารวมประกวดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดี 

-  เพื่อใหเทศบาลฯ ไดตระหนัก

ถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ 

-  จัดทําเอกสารสื่อวีดีทัศน

ประกอบการเขารวมโครงการฯ 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ ไดปฎิบัติงาน

ตามหนาท่ีตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับ หลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนด มีการลด

ขั้นตอนการปฎิบัติงานและ

อํานวยความสะดวก 

-  งานงบประมาณ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

6 

 

 

โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อใหมีกฎระเบียบและคูมือ

ในการใชงานและเปนแนว

ปฎิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลและประชาชนทั่วไป 

-  จัดทํารูปเลมเทศบัญญัต ิ

 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลมีคูมือการใชงาน

และเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

-  งานนิติกรรมสัญญา 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

7 โครงการจัดทําแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อใหเทศบาลฯ มีกรอบและ

แนวทางการปฎิบัติงานแตละป 

 

1)  จัดทําแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2552-2554) 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 

-  จัดประชุมประชาคมเมือง 

-  จัดทํารูปเลมแผนพัฒนา 

2)  จัดทําแผนการดําเนินการ

ประจําป  2552 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 

-  จัดทํารูปเลมแผน 

3)  ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2550-2552) 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 

-  จัดทํารูปเลมแผน 

 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาเพื่อ

เปนกรอบและแนวทาง

ปฎิบัติงาน 

 

-  งานวิเคราะหฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 205 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

8 โครงการประกวดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดี   

 

-  เพื่อเขารวมประกวดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดี 

-  เพื่อใหเทศบาลฯ ไดตระหนัก

ถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ 

 

-  จัดทําเอกสารสื่อวีดีทัศน

ประกอบการเขารวม

โครงการฯ 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ ไดปฎิบัติงานตาม

หนาท่ีตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

มีการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

และอํานวยความสะดวก 

-  งานงบประมาณ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

9 

 

 

โครงการประเมินและ

คัดเลือกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพื่อรับรางวัล

พระปกเกลา 

-  เพื่อเขารวมประกวดและ

คัดเลือกเพื่อรับรางวัล

พระปกเกลา 

-  จัดทําเอกสารสื่อวีดีทัศน

ประกอบการเขารวม

โครงการฯ 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลไดผานเกณฑการ

ประกวด 

-  งานงบประมาณ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

10 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อใหมีกฎระเบียบและคูมือ

ในการใชงานและเปนแนว

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

และประชาชนทั่วไป 

 

-  จัดทํารูปเลมเทศบัญญัต ิ

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลมีคูมือการใชงานและ

เปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

-  งานนิติกรรมสัญญา 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

1 

 

 

 

โครงการฝกอบรมผูบริหาร

ทองถ่ิน และสมาชิกสภา

ทองถ่ิน 

- เพื่อเพิ่มพนูศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร และ

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

- จัดสงผูบริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขารับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 

1) หลักสูตรนายกเทศมนตรี 

ระยะเวลา 3 สัปดาห จํานวน 1 รุน   

2) หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 

ระยะเวลา 3 สัปดาห จํานวน 3 รุนๆ 

ละ 1 คน  

3) หลักสูตรประธาน/รอง

ประธานสภาเทศบาล ระยะเวลา 3 

สัปดาห จํานวน 3 รุนๆ ละ 1 คน  

4) หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 

ระยะเวลา 2 สัปดาห จํานวน 3 รุนๆ 

ละ 4 คน   

 

153,600 

(งบเทศบาลฯ) 

 

23,500 

 

23,500 

 

 

47,000 

 

 

59,600 

130,100 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

23,500 

 

 

47,000 

 

 

59,600 

70,500 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

23,500 

 

 

47,000 

 

 

- 

- ผูบริหารและสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดรับ

การฝกอบรม เพื่อพัฒนา

ความรู และพัฒนาศักยภาพ 

สามารถนําความรูมาใชในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอหนวยงาน   

- งานเลขานุการ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

2 

 

 

 

โครงการปรับลดการใช

พลังงาน 

- เพื่อใหการใชพลังงาน (ไฟฟา/

น้ํามัน/น้ําประปา/โทรศัพท) 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

คุมคาและประหยัด 

- เพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน 

ตระหนัก เขาใจ และ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช

พลังงาน 

 

- ลดปริมาณการใชน้ํามัน

เช้ือเพลิง/ไฟฟา น้ําประปา 

โทรศัพท ของทุกกอง/ฝาย/

งาน สถานศึกษาของเทศบาล 

ไดไมนอยกวารอยละ 10             

เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ

เริ่มตน เดือนตุลาคม ของทุกป

จนถึงสิ้นปงบประมาณ           

ในแตละป โดยกําหนดเปน

คาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบการใช

พลังงานในแตละเดือน 

- ประเมินผล/สรุป เสนอ

ผูบริหารในที่ประชุม

ประจําเดือนทุกเดือน 

- มอบใบประกาศแกกอง/ฝาย/

งาน ท่ีสามารถปฏิบัติไดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 3 เดือน/ 1 ครั้ง                

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด                     

ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

คุมคา ประหยัด เปนไปตาม

นโยบายของจังหวัดและรัฐบาล 

- งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

3 

 

 

 

โครงการกําหนดประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(โบนัส) แกพนักงาน  ลูกจาง

และพนักงานจาง 

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน

เทศบาล  หากทองถ่ินผานการ

ประเมินการบริหารจัดการท่ีดี 

-  เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  

2551 

-  จายเปนคาตอบแทนอื่น  

กรณีพิเศษใหกับพนักงาน

เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง

ท่ีอยูในหลักเกณฑ

ปงบประมาณ 2551  ตาม

หนังสือสํานักงาน  กจ. กท. 

และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ท่ี มท. 

0809.9/ว.25  ลงวันที่  9  

มีนาคม  2549  เรื่อง  การ

กําหนดประโยชนตอบแทน

อื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ

ขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถ่ิน  

 

16,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -   พนักงานเทศบาลฯ มีความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-  เปนขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

4 โครงการคัดเลือกพนักงาน

และพนักงานจางดีเดน 

 

 

-  เพื่อเปนขวัญ กําลังใจในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงานและ

พนักงานจางเทศบาลและเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

ของพนักงานและพนักงานจาง 
 

คัดเลือกพนักงาน  ดังนี้  

 

-  คัดเลือกพนักงานเทศบาล

ดีเดน  ปละ  1  คร้ัง   จํานวน

ไมเกิน  10  คน 

-  คัดเลือกพนักงานจางดีเดน  

ปละ  1  ครั้ง  จํานวนไมเกิน  

10  คน 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

 

 

20,000 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

 

 

20,000 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

 

 

20,000 

 

-   พนักงาน เทศบาล  ทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  พนักงานจางมีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น 

-  งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

5 

 

 

 

โครงการประชาศึกษาและ

ชุมชนสัมพันธ 

-  เพื่อสรางจิตสํานึกเพิ่มพูน

ความรูความเขาใจใหแกบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

- จัดสัมมนาผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล ขาราชการและ

พนักงานสวนทองถิ่น รวมท้ัง

ผูนําองคกรชุมชน ใหรูถึงผล

เสียหายและความรายแรงของ

การทุจริต ตลอดจนใหมีสวน

รวมในการปองกันการ

ปราบปรามการทุจริต 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

- ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ขาราชการและพนักงานสวน

ทองถ่ิน รวมท้ังผูนําองคกรชุม-

ชน ใหรูถึงผลเสียหายและความ

รายแรงของการทุจริต ตลอดจน

ใหมีสวนรวมในการปองกันการ

ปราบปรามการทุจริต 

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

6 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของเทศบาล 

-  จัดอบรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจาง

เทศบาลฯ จํานวน 2 รุน ๆ ละ 

50  คน รวม   100  คน 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงาน  ลูกจางและ

พนักงานจางไดรับการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

-  งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

7 โครงการอบรมความรู

พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

 

 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของเทศบาล 

-  จัดอบรมความรูพื้นฐานและ

ความรูเฉพาะดานของแตละ

ตําแหนงใหพนักงานเทศบาล 

ปละ 1  คร้ัง จํานวน  50  คน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงาน  ลูกจางและ

พนักงานจางไดรับการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาความรูพื้นฐานการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

-  งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

8 

 

 

 

โครงการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาตอสําหรับพนักงาน

เทศบาลและผูบริหารทองถ่ิน

และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

-  เพิ่มพนูศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานของบุคลากร 

-  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจให

บุคลากรในหนวยงาน 

-  จัดสงบุคลากรเขารับ

การศึกษา จํานวน  6  คน/ป  

1,150,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

1,150,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

1,150,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  บุคลากรของหนวยงานมี

ประสิทธิภาพ  สามารถนํา

ความรูท่ีไดรับจากการศึกษามา

ใชในการปฎิบัติงานใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 
 

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

9 

 

 

โครงการศึกษาดูงาน               

ดานกิจการสภาเทศบาล 

- เพื่อเพิ่มพนูศักยภาพ                 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

-  เพื่อใหงานกิจการสภา

เทศบาล สามารถปฏิบัติงาน

ไดถูกตองตามระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

-  ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีดาน

กิจการสภาเทศบาลตามเทศบาล

ตางๆ ใหกับประธาน/รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาลและเจาหนาท่ีสํานักปลัดฯ 

ท่ีเก่ียวของ จํานวน  30  คน 

70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานนี้มี

ความรู สามารถนํามาปฏิบัติได

อยางถูกตอง 

- งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

10 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหม 

 

 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจางของ

เทศบาล 

-  จัดอบรมปฐมนิเทศใหพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจางของ

เทศบาล ท่ีบรรจุใหม ปละ 1  ครั้ง 

จํานวน  50  คน 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงาน  ลูกจางและ

พนักงานจางท่ีบรรจุใหมหรือ

ท่ีรับโอน(ยาย)ไดรับการ

ปฐมนิเทศ เพื่อใหรูจัก

หนวยงาน/พนักงาน วิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนใน

การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

-  งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

11 

 

 

โครงการจางนักเรียน  

นักศึกษา ปฏิบัติงานนอก

เวลาเรียนในชวงปดภาค

เรียน 

-  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มี

รายไดในชวงปดเทอมและใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

-  วาจางนักเรียน  นักศึกษา  

ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนในชวงปด

ภาคเรียน 

 

176,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

176,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

176,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียน นักศึกษา มีรายได

ในชวงปดเทอมและสามารถ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

12 

 

 

 

โครงการอบรมใหความรู

เ ก่ียวกับสวัสดิการดาน

ประกันสังคม และ

สวัสดิการอ่ืน ๆ  

 

-  เพื่อใหความรู     สวัสดิการดาน

ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืนๆ  

 

- จัดอบรมใหความรูดานสวัสดิการ

ประกันสังคม และดานสวัสดิการตางๆ 

สําหรับ พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา  พนักงานจาง   

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

- พนักงานเทศบาล ลูกจาง 

ประจํา และพนักงานจาง 

ไดรับความรูสวัสดิการดาน

ประกันสังคม และ

สวัสดิการอ่ืนๆ  

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

13 

 

 

 

โครงการอบรมเชิง

วิชาการและทัศนศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางาน 

 

-  เพื่อเปนการฝกอบรมเชิง

วิชาการใหกับพนักงานเทศบาล,

พนักงานจางของกองวิชาการฯ 

-  เพื่อเปนการเพิ่มวิสัยทัศนใน

การปฏิบัติงานดานการบริการ

และสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

-  จัดใหมีการฝกอบรมเชิงวิชาการ

ใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงาน

จางของกองวิชาการฯ โดยจัดใหมีการ

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จํานวน  

20  คน  จํานวน  2  วัน 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

-  เจาหนาท่ีมีวิสัยทัศนใน

การใหบริการและการ

นําเสนอมากยิ่งขึ้น 

-  เจาหนาท่ีมีความรูความ

เขาใจสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

14 

 

 

 

โครงการอบรมเชิง

วิชาการและทัศนศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายไดและการ

บริการเชิงรุก 

-  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจให

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการ

ใหบริการประชาชนดานการ

จัดเก็บรายได 

 

-  จัดใหมีการฝกอบรมเชิงวิชาการ

ใหกับเจาหนาท่ี 

-  จัดใหมีการทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีใหกับพนักงานและลูกจาง  

จํานวน  30  คน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 -  เจาหนาท่ีมีขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน  มีความ

สามัคคีและมีความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติงานดาน

การจัดเก็บรายไดมากขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

1 

 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การสํารวจแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

 

-  เพื่อสํารวจขอมูล ในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด.ให

ถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบัน 

-  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก

ผูท่ีมาชําระภาษีใหแกเทศบาลฯ 

 

-  จัดสํารวจขอมูลโรงเรือน  ท่ีดิน  

และปายตามถนนสายตาง ๆ ใน

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  ประสานกับท่ีดินจังหวัด เพื่อ

ขอขอมูลและมีปรับลงใน

ทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองและ

ใชเปนขอมูลในการเรียกเก็บภาษี

ตอไป  

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ทําใหเทศบาลฯ มีรายได

เพิ่มขึ้น 

-  ทําใหการจัดเก็บภาษีของ

เทศบาลฯไดท่ัวถึง รวดเร็ว

ถูกตองและเปนธรรม 

 

กองคลัง 

 

 

2 

 

 

โครงการประชาสัมพันธภาษี

อากร  ใบอนุญาตและ

คาธรรมเนียมตาง ๆ  

 

-  เพื่อใหประชาชนไดทราบถึง

รายละเอียดเก่ียวกับการเสีย

ภาษีและตระหนักถึง

ความสําคัญของการเสียภาษี 

-  เพื่อเปนการชักชวนให

ประชาชนมาชําระภาษีให

ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม 

 

-  ดําเนินการจัดทําปายโฆษณา

และปายผาโฆษณา ฯลฯ

ประชาสัมพันธการชําระภาษี 

-  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ

และเตือนใหประชาชนมาชําระ

ภาษีแตเนิ่น  ๆ

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  ทําใหการจัดเก็บภาษีของ

เทศบาลฯ ไดท่ัวถึง รวดเร็ว

ถูกตองและเปนธรรม 

-  ทําใหเทศบาลฯ มีรายได

เพิ่มขึ้น 

-  ประชาชนใหความรวมมือ

และตระหนักถึงหนาท่ีในการ

เสียภาษี 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

3 

 

 

 

 

โครงการสมนาคุณ แกผูมา

ชําระภาษีภายในกําหนด

ระยะเวลา 

-  เพื่อเปนการประสาน

ความสัมพันธอันดีระหวาง

เจาหนาท่ีและประชาชนผูมา

ชําระภาษี 

-  เพื่อเปนการแสดงความ

ขอบคุณประชาชนผูมาชําระ

ภาษีใหกับเทศบาลฯ 

-  จัดกิจกรรมในชวงชําระภาษี 

ต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม

ของทุกป โดยแจกของท่ีระลึก

ใหแกผูมาชําระภาษี 

-  จัดใหมีการลุนรางวัลและ

มอบโลใหแกผูชําระภาษีสูงสุด

ในแตละป 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมาชําระภาษีใหกับ

เทศบาลฯ เร็วขึ้น 

-  เจาหนาท่ีและประชาชนมี

ความสัมพันธอันดี 

 

กองคลัง 

 

 

4 

 

 

โครงการคัดเลือกเพื่อสงเขา

ประกวดรางวัลความพยายาม

ในการจัดเก็บรายได 

 

-  เพื่อเขารวมประกวดรางวัล

พยายามในการจัดเก็บรายได 

 

 

-  รวบรวมผลงานภาพรวมเพื่อ

จัดทําเปนเอกสารของเทศบาลฯ

เสนอตอระดับจังหวัดและกรม 

เพื่อขอรับรางวัลความพยายาม

ในการจัดเก็บรายได 

 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  การปฏิบัติงานมีความ

คลองตัวเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

 1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือกลองดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา  8  ลาน        

พิกเซล ขนาดซูมไมนอยกวา 12 

เทา  พรอมอุปกรณ จํานวน  3 ตัว 

2)   จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ

กระจกบานเล่ือน   4  หลัง 

 

3)   จัดซื้อเกาอ้ีเบาะนวม มีพนัก

พิง     ท่ีวางแขนแบบมีลอเลื่อน  

จํานวน   2 ตัว 

4)  จัดซ้ือตูเย็น ขนาดไมต่ํากวา 5 

คิว จํานวน  2  เครื่อง   

5) จัดซ้ือตูแช ขนาดไมต่ํากวา 6 

คิว  จํานวน 1 ตู  

2,040,800 

 (งบเทศบาลฯ) 

45,000 

 

 

 

16,000 

 

 

4,000 

 

 

12,000 

 

14,000 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

- งานเลขานุการ 

- งานการเจาหนาท่ี 

- งานทะเบียนราษฎร 

 

- งานการเจาหนาท่ี 

- งานสภาเทศบาล 

- งานธุรการ 

-  งานเลขานุการ 

 

 

-  งานเลขานุการ 

- งานรักษาความสงบฯ 

- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   6)  จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  แบบติด

ฝาผนัง  ขนาดไมต่ํากวา  25,000 BTU 

พรอมติดตั้ง  จํานวน  1 เครื่อง  

7)   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติด

ฝาผนัง  ขนาดไมต่ํากวา  25,000 BTU 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 4  เครื่อง 

( หองประชุม 1 ) 

8)  จัดซ้ือพัดลมติดผนัง จํานวน 3 ตัว 

9)  จัดซ้ือเคร่ืองทําน้ําเย็น จํานวน  2  

เครื่อง 

10)  จัดซื้อเครื่อง  Printer แบบ Laser  

สามารถสแกนรูปและถายเอกสาร 

ขาว-ดํา จํานวน   2  เครื่อง 

11)  จัดซื้อเกาอ้ีผูบริหารชนิดหุมเบาะ

หนังมีพนักพิงที่เทาแขน จํานวน 1 ตัว 

12)  จัดซื้อโตะเขามุม จํานวน 2 โตะ 

36,000 

 

 

144,000 

 

 

 

4,800 

8,000 

 

20,000 

 

 

6,000 

 

2,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 - งานเลขานุการ 

 

 

- งานธุรการ 

 

 

 

- งานธุรการ 

- งานธุรการ 

 

- งานธุรการ 

 

 

- งานธุรการ 

 

-  งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

    

 

 

 

 

 

13)   จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 

พรอมอุปกรณ  จํานวน  2  เครื่อง 

รายละเอียด  ดังนี้  

- CPU ไมต่ํากวา  3.0 GHZ 

- RAM ไมต่ํากวา 1 GB 

- HARD DISK ไมต่ํากวา 160GB 

- DVD/RW 16X  

- CD-ROM 52 พรอมลําโพง  2  คู  

- MONITOR  จอแบน LCD   

ไมต่ํากวา  17  นิ้ว 

- MOUSE , MOUSE PED , 

Keyboard 120 Keys 

- เคร่ืองสํารองไฟฟา  จํานวน  2 

เครื่อง 

14)  จัดซื้อรถจักรยานยนต  2  ลอ 4 

จังหวะ ขนาดเครื่องยนตไมเกิน 125 

ซีซี จํานวน  1  คัน 

84,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 - งานธุรการ 

- งานเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานทะเบียนราษฎร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   15)  จัดซ้ือรถยนตชนิดรถตู  11  ท่ีนั่ง  

ดังนี้ 

-  เคร่ืองยนตเบนซิน  4  สูบ 16  วาลว  

ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา  2,694  

ซีซี  แรงมาไมนอยกวา  151/4,800  

รอบตอนาที  จํานวน  1  คัน 

16)  จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ

จัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติพนักงาน 

 

1,500,000 

 

 

 

 

 

100,000 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 - งานเลขานุการ 

 

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

สถานธนานุบาล 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือเคร่ืองปริ๊นเตอรแครส้ัน  

จํานวน  2  เครื่อง 

2)  จัดซ้ือเกาอี้นั่งพนักพิง จํานวน  8  

ตัว 

144,500 

(งบเทศบาลฯ) 

40,000 

 

20,000 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

 

-  สถานธนานุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

    

 

 

 

 

 

3)  จัดซ้ือตูเก็บเอกสารเหล็ก  15  

ล้ินชัก  จํานวน  2  ตู  

4)   จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร พรอม

อุปกรณ   จํานวน  2  เครื่อง 

รายละเอียด  ดังนี้  

- CPU ไมต่ํากวา  3.0  GHZ 

- RAM ไมต่ํากวา 1 GB 

- HARD DISK ไมต่ํากวา 160GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  2  คู  

- DVD/RW 16X  

- MONITOR  จอแบน LCD   

ไมต่ํากวา  17  นิ้ว 

- MOUSE , MOUSE PED , Keyboard 

120 Keys 

- เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน  2 เคร่ือง 

4,500 

 

80,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 -  สถานธนานุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

 3 โครงการปรับปรุงหองน้ํา

สํานักงาน 

- เพื่อใหมหีองน้ําท่ีดี ถูก

สุขลักษณะ สุขภัณฑที่ทันสมัย 

สวยงาม 

- หองน้ําหองสวมอาคารหลังเกา

ช้ันบน-ลาง   

- หองน้ําหองสวมอาคารหลังใหม  

ช้ัน 3 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - หองน้ําท่ีสะอาด ทันสมัย

เหมาะสมกับเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

  4 โครงการทาสีรั้วสํานักงาน - เพื่อใหเกิดความสวยงาม สภาพ

รั้วท่ีทนทานใชไดนาน 

- ทาสีรั้วสํานักงานเทศบาลฯ  

โดยรอบ 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - แสดงแนวเขตท่ีแนนอน 

และสวยงาม 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 5 โครงการปรับปรุงบานพัก

สัตวแพทยรื้อท้ิง และทําร้ัว 

- เพื่อใหมีบานพักสัตวแพทยที่

สภาพใชไดเหมาะสําหรับพัก

อาศัยของสัตวแพทย  

- รื้ออาคารเดิมออก กอสราง        

รั้วใหม 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - พื้นที่ท่ีพรอมจะพัฒนา

ตอไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม

หองเก็บของกลางงานเทศกิจ 

- เพื่อใหการจัดเก็บของกลาง 

ซึ่งเปนหลักฐานสําหรับ

ดําเนินคดีของผูกระทําผิด 

มีความเปนระเบียบ 

- ทาสีผนังหอง 

-  ปรับพื้นใหมโดยปดรองน้ําเพื่อ

จะไดมีพืน้ที่มากยิ่งข ึ้น 

-  ปูกระเบ้ือง 

-  เปล่ียนโครงหลังคาจากไมเปน

โครงเหล็ก 

57,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - ทําใหการจัดเก็บสิ่งของมี

ความเปนระเบียบมากขึ้น 

 งานรักษาความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

7 โครงการติดตั้งเหล็กดัด

และประตูเหล็กมวนหอง

ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

รักษาทรัพยสินของทางราชการ

ท่ีอยูในหองปฎิบัติงานทะเบียน

ราษฎร 

ติดต้ังเหล็กดัดและประตูเหล็กมวน

ดานทิศตะวันออกและดานทิศใต  ดังนี้ 

-  เหล็กดัดหนาตาง ขนาดกวาง 1..2

เมตร สูง 1.5  เมตร จํานวน  10 ชุด 

-  ประตูเหล็กมวน 1 บาน ขนาดกวาง 

3.17  เมตร  สูง 2.6  เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

32,700 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- 

 

-  มีความปลอดภัยในการ

รักษาทรัพยสินของทาง

ราชการท่ีอยูในหอง

ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 

งานทะเบียนฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 

  8 โครงการติดตั้งเคานเตอร

ปฏิบัติงาน 

-  เพื่อความเรียบรอยและ

สะดวกในการบริการ

ประชาชน 

 

 

ติดต้ังเคานเตอรปฏิบัติงาน   ดังนี้ 

-  ติดตั้งเคานเตอรปฏิบัติงาน กวาง 

0.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 0.75 เมตร 

ประกอบดวยที่สําหรับติดต้ัง

คอมพิวเตอร 6 ท่ี 

-  ติดตั้งเคานเตอรปฏิบัติงาน กวาง 

0.80 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 0.75 เมตร 

ประกอบดวยที่สําหรับติดต้ัง

คอมพิวเตอร  1  ท่ี 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

 198,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

-  ประชาชนผูมาใชบริการ

ไดรับความสะดวกรวดเร็ว

และมีความเปนระเบียบใน

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

งานทะเบียนฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

 9 โครงการติดมาน(มูลี)่

หนาตางหองปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎร 

 

-  เพื่อใหหองปฏิบัติงาน

ทะเบียนราษฎรสวยงาม 

 

- ติดมานกันแดด(มูลี)่ หนาตาง

ทางดานทิศตะวันออก  จํานวน  10  

ชอง  แตละชอง กวาง 1444 ซม. สูง 

120 ซม. 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีมานติดปองกันความ

รอนจากแสงแดดใหกับ

ประชาชนผูมาใชบริการ

ดานงานทะเบียนราษฎร 

 

งานทะเบียนราษฎร

สํานักปลัดเทศบาล 

 

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองคลัง 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือจอคอมพิวเตอร LCD ขนาด 

17 นิ้ว จํานวน  2  จอ 

2)  จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ  จํานวน  7  ชุด   

-  CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 512 MB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 120 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

 364,000 

(งบเทศบาลฯ) 

14,000 

 

350,000 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   -  MONITOR ไมต่ํากวา 17 นิ้ว 

-  Mouse  ,  Mouse Ped , keyboard  

120 Keys  

-  Printer แบบ All in one สามารถ 

Copy , Scan  พิมพสีและขาวดําได 

จํานวน  3   เครื่อง 

-  เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 7 เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 7 ตัว 

-  เกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน  7 ตัว 

-  สาย LAN พรอมอุปกรณในการ

เช่ือมโยงขอมูลจากโปรแกรม GIS 

     

11  โครงการจัดทําช้ันวาง

เอกสารโครงเหล็กท่ีโรง

เก็บพัสดุกองคลัง 

- เพื่ออํานวยความสะดวก

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี 

 
 

-  จัดทําช้ันวางเอกสารเพื่อเก็บรักษา

เอกสาร  สูง  4.00  เมตร  ยาว  116  

เมตร  พรอมบันไดอลูมิเนียม  สูง  3.00  

เมตร  จํานวน 1 ชุด  (ตามแบบแปลน

เทศบาลฯ) 

 750,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-  การปฏิบัติงานมีความคลองตัว

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

-  หองปฏิบัติงานมีบรรยากาศท่ีดี

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

และประชาชนที่มาติดตอราชการ 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

12  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองสวัสดิการสังคม 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ  จํานวน  1  ชุด   

-  CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 256 MB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 80 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  MONITOR ไมต่ํากวา 17 นิ้ว 

-  Mouse , Mouse Ped , keyboard 120 Keys 

-  Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ํากวา 12 

แผน/นาที จํานวน  1 เคร่ือง 

-  เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 

-  เกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน1ตัว 

 66,500 

(งบเทศบาลฯ) 

60,000 

 

66,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- 

 

- 

 

- 

 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

     

 

2) จัดซ้ือเครื่อง  Printer  แบบ  Laser 

ความเร็วไมต่ํากวา 12 แผน/นาที ปริ้น

สี-ขาวดํา  ถายเอกสารได  จํานวน  1 

เครื่อง 

3)  จัดซ้ือกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ

จํานวน  1  เครื่อง  ประกอบดวย  

-  ความละเอียดไมนอยกวา  6  ลาน

พิกเซล   

-  ซูมออฟติคอลไมนอยกวา  12  เทา 

และซูมดิจิตอลไมนอยกวา  4  เทา 

-  LCD  แสดงผล  2  นิ้ว  พับหมุนได  

270  องศา 

4)  จัดซ้ืออุปกรณเครื่อง  Pocket  Pc  

เพื่อจัดเก็บขอมูล จปฐ/กชช  2  ค  และ

ขอมูลอื่น ๆ  จํานวน  2  เครื่อง 

 

6,500 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

16,000 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองวิชาการและแผนงาน 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  

จํานวน  2  ชุด   

-  CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 256 MB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา  320  GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  MONITOR ไมต่ํากวา  19  นิ้ว 

-  Mouse  ,  Mouse Ped , keyboard 

120 Keys 

-  Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ํา

กวา 16  แผน/นาที จํานวน  1  เครื่อง 

-  เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 

-  เกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน1ตัว 

 581,700 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

 

- 

 

- 

 

 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

 

 

 

 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

-  งานนิติกรรม

สัญญา 

-  งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   2)  จัดซ้ือช้ันวางอเนกประสงค  

ขนาด  3  ช้ัน  จํานวน  1  ตัว 

3)  จัดซ้ือ Printer แบบ Laser 

ความเร็วไมต่ํากวา 16 แผน/นาที 

จํานวน  1 เคร่ือง 

4)  จัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาดไม

นอยกวา  100  ซีซี  จํานวน  1  คัน 

5)  จัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 3-6  

จํานวน  1  ชุด 

6)  จัดซ้ือตูเย็น  ขนาดไมต่ํากวา  5  

คิว  จํานวน  1  เครื่อง 

7)  จัดซ้ือกลองซิงเก้ิลเลนส (SLR) 

ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา   

10 ลานพิกเซล พรอมอุปกรณ  1 ชุด 

8)  จัดซ้ือโทรศัพทภายในสํานักงาน  

จํานวน  1  เครื่อง 

3,500 

 

7,500 

 

 

36,000 

 

3,200 

 

6,000 

 

71,000 

 

 

2,500 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 -  งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

-  งานรับเรื่องราว

รองทุกข  

 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

-  งานวิเคราะหฯ 

 

-  GIS 

 

-  งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

 

-  งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   9)  จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุค   จํานวน  1  ชุด

ประกอบดวย 

-  CPU  ไมต่ํากวา  2.4 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา   2  GB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 160 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  หนาจอแบบ WXGA 

-   มี Fax/Modem LANGARD 

10/100/1000 

-  อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

10)  เคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง

ระบบ FM Sterio multiplex  กําลัง

สง ไมนอยกวา  300W  พรอมติดต้ัง 
 

56,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 -  ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   11)   จัดซ้ือเครื่องเสียงเพื่อใชงานนอก

สถานท่ี  จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย  

-  ตูใสอุปกรณ 

-  เคร่ืองผสมเสียง 

-  เคร่ืองปรับสัญญาณเสียง 

-  ลําโพงภายนอกอาคาร 

12)  ไมโครโฟนสําหรับหองสงกระจาย

เสียงวิทยุชุมชน  พรอมขาไมคไขว  

จํานวน  3  ชุด 

13)  จัดซื้อตูกระจกบานเล่ือน  ขนาด  2  

บาน  จํานวน  2  ตู  

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

27,000 

 

 

9,000 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

 

 

 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง 

ตอเติมอาคาร

ประชาสัมพันธ 

-  เพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ 

-  ปรับปรุงตอเติมอาคารประชาสัมพันธสวน

ท่ีตอเติมกวาง 4.00  เมตร  ยาว 8.00  เมตร  

เปนอาคาร คสล. ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ 2 

ดาน ฝาเพดานภายในเปนผังฉาบเรียบ โครง

หลังคาเหล็กมุงดวยกระเบ้ืองลอนคู พื้นปูดวย

หินขัด ทาสีใหมทั้งภายนอกและภายใน 

 

250,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

- - -  การปฎิบัติงานสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

15 โครงการปรับปรุงรถ

ประชาสัมพันธเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อใหรถประชาสัมพันธ

ไดมีระบบเครื่องเสียงที่มี

ประสิทธิภาพในการเผยแพร

ประชาสัมพันธเคล่ือนท่ีมาก

ยิ่งข ึน้ 

-  จัดซ้ืออุปกรณเพื่อติดต้ัง  ดังนี้ 

1)  ติดตั้งเครื่องเลน CD Player ติดรถยนต

พรอมติดตั้ง เปดระบบ AM-FM  จํานวน 1 ชุด 

2)  ติดตั้งเครื่องขยายเสยีงไมตํ่ากวา  120 W

พรอมติดตั้ง   จํานวน  1  เครื่อง 

3)  ปากลําโพงฮอลเสียบไมโครโฟนได ขนาด

ไมต่ํากวา 50 W จํานวน  4  ตัว 

4)  ปากฮอลแอคคอรด PC -200 จํานวน 2 ตัว 

 

302,000 

(งบเทศบาลฯ)

(6,000) 

(10,000) 

 

(15,600) 

 

(11,770) 

- - - ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

 

 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

  16 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ         

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

-  เพื่อจัดหาเคร่ืองมือเครื่องใชใน

การปฏิบัติงานอยางเพยีงพอ  

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 จัดซ้ือครุภัณฑ  ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย

ไหลขนาดไมต่ํากวา  1.5 แรงมา  

จํานวน 4  เคร่ือง 

 2)  จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะขนาดความ

จุไมนอยกวา 400 ลิตร จํานวน 20 คัน

3)  จัดซ้ือถังคอนเทนเนอรทําดวย

เหล็กหนามีฝาปด-เปด แบบ เปดได

เองเมื่อปลดล็อก  ขนาดความจุไม

นอยกวา4 ลูกบาศกเมตร จํานวน4 ถัง 

4)  จัดซ้ือรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย

แบบอัดทายชนิดรางสไลด ขนาด

ความจุไมนอยกวา 12 ลบ.ม. กําลัง  

220  แรงมา  ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน 
 

 19,370,500 

(งบเทศบาลฯ) 

38,000 

 

 

90,000 

 

- 

 

 

 

2,460,000 

 

4,488,000 

(งบเทศบาลฯ) 

38,000 

 

 

90,000 

 

360,000 

 

 

 

- 

 

4,528,000 

(งบเทศบาลฯ) 

38,000 

 

 

90,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

-  ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

-  งานรักษา 

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   5)  จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ  

เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมต่ํากวา  150  

แรงมา  น้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา  

21,700 กิโลกรัม  จํานวน 1 คัน 

6) จัดซ้ือรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย

แบบถังคอนเทนเนอร  หรือแบบยก

ภาชนะรองรับมูลฝอยตอนทายหลัง

เกงติดต้ังเครื่องยกภาชนะรองรับมูล

ฝอยทํางานดวยระบบไฮโดรลิค  

ปริมาตรถังบรรจุมูลฝอยไมนอยกวา  

4  ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซลมี

กําลังไมนอยกวา  110   แรงมา ชนิด

รถ  6 ลอ จํานวน  1 คัน   

 

 

5,500,000 

 

 

 

2,080,000 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   7)  จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา  พรอมอุปกรณ

ฉีดน้ํา 6 ลอ ถังบรรจุน้ําขนาด  12,000 

ลิตร  เครื่องยนตไมนอยกวา  220แรงมา  

จํานวน  1 คัน 

8) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํา

กวา  25,000  BTU แบบแยกสวน 

9) จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ระดับ  

3-6  จํานวน  3  ชุด 

10) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก

ชนิด  2 บาน  2  ตู 

11)  จัดซื้อถังขยะ ขนาด  200  ลิตร  

จํานวน  200  ใบ 

12)  จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง  เครื่องยนต

ดีเซล JCB  4 จังหวะ จํานวน  4  สูบ  

ความจุ 4,400  ซีซี ระบายความรอนดวย

น้ํา กําลังแรงมาสูงสุด85-92แรงมา ระบบ

ขับเคล่ือน 4 ลอ  จํานวน 1  คัน 

3,745,000 

 

 

 

37,000 

 

9,600 

 

8,000 

 

400,000 

 

3,200,000 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

400,000 

 

3,600,000 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

400,000 

 

4,000,000 

 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   13) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ CPU  จํานวน   3   เครื่อง   

-  CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 512  MB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 80 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  MONITOR ไมต่ํากวา 17 นิ้ว 

-  Mouse , Mouse Ped, keyboard 120 

Keys 

-  Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ํา

กวา 12 แผน/นาที จํานวน  2  เครื่อง 

-  เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว 

-  เกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 2 ตัว 
 

150,000 

 

 

- 

 

- 

 

 งานสัตวแพทย  

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   14)  จัดซ้ือรถปกอัพท่ีติดตั้งถังบรรจุ

ขยะมูลฝอยประตูดานขางแบบปกนก

ใตถังเก็บกักน้ําเสีย ขนาดบรรจุ  3  ลบ.

ม. กําลัง  70 แรงมา 

15)  จัดซื้อมอเตอรและปมน้ําเคล่ือนท่ี

พรอมอุปกรณสายดูดสายสงสําหรับ

ลางตลาดสระทอง จํานวน  2  ชุด 

16)  จัดซื้ออุปกรณการแพทย ดังนี้ 

-  เคร่ืองตรวจน้ําตาลในเลือด (DTX) 

เครื่องละ  4,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง 

พรอมสล๊ิพแปรผลน้ําตาลในเลือด  

จํานวน  30  กลอง 

-  เคร่ือง ออโตเครฟ (หมออบไอน้ํา)  1  

เครื่อง  แบบไฟฟา 

-  เคร่ืองวัดความดันโลหิตพรอมชุดหู

ฟง  2  เครื่อง 
 

870,000 

 

 

 

80,000  

 

 

(64,900) 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

8,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

  กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   -  เทอรโมมิเตอร (ปรอทวัดไข)   จํานวน  

6  อัน 

-  ถังออกซิเจน  ขนาด  1.5  คิว   1  ถัง  

พรอมสายและเกวัด 

-  อุปกรณทําแผล ประกอบดวย  

 -ไฟสองสวาง   1  เคร่ือง 

 -ไมกดล้ิน    9  อัน 

 - ถาดใสไมกดลิ้น  3  ถาด 

- เสา  IV (เสาแขวนขวดน้ําเกลือ)   3  เสา 

- Set  Dressing  12  ชุด 

17)  จัดซื้อเครื่องดูดอากาศหลังคา  ขนาด  

 ไมนอยกวา  50  ซม. จํานวน 40 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

  

17 โครงการกอสรางโรงเก็บ

รถยนต 

 

 

- เพื่อใหมีท่ีจอดรถท่ีเปน

อุปกรณเปนระบบอิเล็ก- 

ทรอนิคควบคุมการทํางาน   

 

-  กอสรางโรงเกบ็รถ  ขนาดกวาง  24  

เมตร  ยาว  10  เมตร  โครงหลังคาเหล็ก

มุงเหล็กซิ่งรีดฟูกใหญ พื้นคอนกรีตเสริม

เหล็ก หนา 0.05 เมตร 
 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- - -  จะไดมีท่ีจอดรถท่ีกันแดด

และฝนได 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

18 โครงการกอสรางปรับปรุง

อาคารท่ีทําการท่ีดินเดิม 

 
 

- เพื่อปรับปรุงอาคารภายนอก

และภายในอาคารท่ีทําการ 

ท่ีดินเดิมใหเปนที่ทํางานของ

พนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  กอสรางปรับปรุงอาคาร ทาสี ตกแตง

ภายใน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 

 

4,000,000 

    (งบเทศบาลฯ) 

2,000,000 

    (งบเทศบาลฯ) 

2,000,000 

    (งบเทศบาลฯ) 

-  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเกิด 

ความสงางาม 
 

กองชาง 

19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองชาง 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  จัดซ้ือครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติงาน  

ดังนี้ 

1)  จัดซ้ือผาใบเต็นท ขนาด 4.00x 12.00  

เมตร จํานวน  5  ชุด 

2)  จัดซ้ือโตะพับ ขนาด 0.60 x 2.40 

เมตร  จํานวน  40  ตัว 

3)  จัดซ้ือเกาอี้พนักพิงพลาสติก จํานวน  

750  ตัว 

4)จัดซื้อเต็นททรงโคง  จํานวน 4 หลัง 

5) จัดซ้ือแทนกลาวรายงาน จํานวน 1  ชุด 

6)  จัดซ้ือแผงก้ันรถชนิดพลาสติกใสน้ําได 

หนาประมาณ 5-6 มม. น้ําหนัก 13 กก. 

ขนาด 100x50x80 ซม. 

1,550,800 

 (งบเทศบาลฯ) 

45,000 

 

80,000 

 

97,500 

 

96,000 

15,000 

45,000 

(10 แทง) 

90,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

90,000 

(20 แทง) 

144,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

144,000 

(32 แทง) 

-  การปฏิบัติงานเปนไปอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   6) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง   

-  HARD DISKไมต่ํากวา 500 GB 

-  RAM ไมต่ํากวา 4  GB 

-  Bluetooth 2.0 

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  Wireless 802.11 b/g LAN 

-  Wireless optical mouse 

-  multimedia wireless keyboard 

-  จอไมต่ํากวา  24 นิ้ว  

7)  จัดซ้ือเคร่ือง Printer แบบ Laser 

พิมพขาว-ดํา A4 ชนิด All-In-One

ความเร็วไมต่ํากวา 18 แผน/นาที 

จํานวน  1  เครื่อง 

75,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   8)  จัดซ้ือเรือทองแบน ทําดวย

อลูมิเนียมอยางหนา ขนาดกวางไม

นอยกวา 5.20  เมตร ยาวไมนอยกวา 

2.17  เมตร ลึกไมนอยกวา 0.50 

เมตร  จํานวน  1  ลํา 

9)  จัดซ้ือเคร่ือง Printer แบบ Poster 

24-ingh ความละเอียด 2400x1200 

optimized  จํานวน  1  เครื่อง 

10)  จัดซื้อเครื่อง  Printer  ชนิดท่ี

สามารถปร้ินกระดาษไดไมนอย

กวา  44  นิ้ว ความละเอียดไมนอย

กวา 2400x1200 Optimized  

จํานวน  1  เครื่อง 

11)  จัดซื้อโตะ-เกาอ้ี ระดับ 3-6 

จํานวน  4  ชุด 

 

290,000 

 

 

 

 

200,000 

 

 

330,000 

 

 

 

 

12,800 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   12)  จัดซ้ือตาช่ังความละเอียด 1 กรัม 

Digital ช่ังไดไมนอยกวา 30 กก. 

จํานวน  1  เครื่อง 

13)  จัดซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีต

แบบไมทําลาย จํานวน 1 เครื่อง 

14)  จัดซื้อเครื่องทดสอบPlate Bearing 

ขนาด 30 ตัน จํานวน  1  เครื่อง 

15)  จัดซื้อเทปวัดสแตนเลส ความยาว 

ไมนอยกวา  50 เมตร จํานวน 1 มวน 

16)  จัดซื้ออุปกรณวิทยุรับ-สง  

จํานวน  3  เครื่อง 

17)  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ชนิด  4  

ล้ินชัก  จํานวน  2  ตู  

18)  จัดซื้อเข็มทิศติดกลองแนว  

จํานวน  1  ชุด   

30,000 

 

 

25,000 

 

240,000 

 

3,500 

 

30,000 

 

8,000 

 

4,000 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

20 โครงการกอสราง

อัฒจันทร 

 

-  เพื่อใชในงานประเพณี  

งานรัฐพิธีตางๆ  ของจังหวัด

รอยเอ็ด 

 

จะทําการจางเหมากอสรางอัฒจันทร  ขนาด

กวาง3.0  เมตร  ยาว 4.0  เมตร  จํานวน 10 ชุด  

(รูปแบบรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด) 
 

495,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

 

กองชาง 

 

21 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอัฒจันทรเดิม

ท่ีชํารุด   

 

-  เพื่อใชในงานประเพณี  

งานรัฐพิธีตางๆ  ของจังหวัด

รอยเอ็ด 

 

จะทําการจางเหมาปรับปรุงซอมแซม

อัฒจันทรเดิมท่ีชํารุด  จํานวน  10  ชุด ดังนี้ 

- เปล่ียนไมเนื้อแข็ง ขนาด 1.5”X12”  ไสเรียบ 

- ทาสีกันสนิมและสีน้ํามันใหมทั้งหมด 
 

205,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

 

กองชาง 

 

22 โครงการติดตั้งโคมไฟ

สนามรูปสัญลักษณ

โหวด 

-  เพื่อปองกันทรัพยสินของ

ทางราชการ 

-  เพื่อเพิ่มความสวางไสว 

ในสํานักงานเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  ติดตั้งโคมไฟสนามรูปสัญลักษณโหวด 

บริเวณสนามหญาหนาสํานักงานเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  จํานวน  6  ตน  ขนาดความสูง 4-5 

เมตร ใชโคมไฟขนาด  80 – 120  วัตต 

-  สายไฟใช สาย NYY ขนาด 2x 1.5  ตาราง

มิลลิเมตร  (รูปแบบรายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลกําหนด) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

- - -  ปองกันทรัพยสินของทาง

ราชการ 

- เพิ่มความสวางไสว

สวยงามในสํานักงาน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองการศึกษา 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง

เพยีงพอ 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  จัดซ้ือครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  จัดซ้ือโตะเกาอ้ี ระดับ 3-6    

ใชท่ีงานโรงเรียนกองการศึกษา

จํานวน  1  ชุด 

2)  จัดซ้ือโตะเกาอ้ีนักเรียนมัธยม

(ม.4)  สําหรับใชท่ีโรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง  จํานวน  200 

ชุด 

3)   จัดซื้อโตะเกาอ้ีนักเรียน 

ประถมสําหรับใชท่ี รร.เทศบาล 

วัดสระทอง  จํานวน   200  ชุด 

4)  ซื้อโตะเกาอ้ีนั่งรับประทาน

อาหาร สําหรับใชท่ี รร.เทศบาล 

วัดสระทอง  จํานวน   100  ชุด 

 

10,649,850 

(งบเทศบาลฯ) 

3,200 

 

 

200,000 

 

 

 

200,000 

 

 

35,000 

 

 

346,400 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

-  การปฏิบัติงานเปนไปอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   5)  จัดซ้ือตูสําหรับวางอาหารจําหนาย

ถูกตองตามมาตรฐานโรงอาหาร  

สําหรับใช ท่ี รร.เทศบาลวัดสระทอง  

จํานวน  10  ตู  

6)  จัดซ้ือเคร่ืองตรวจนับนักเรียนที่ได

มาตรฐาน สําหรับใช ท่ี รร.เทศบาลวัด

สระทอง  จํานวน  1  เครื่อง 

7)  จัดซ้ือช้ันวางหนังสืออางอิงสะดวก

ในการคนควา สําหรับใชในหองสมุด

ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

จํานวน  2  ตู  

8)  จัดซ้ือตูทําน้ําเย็น สําหรับใชท่ี

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จํานวน 2  

ตู  12  กอก 

9)  จัดซ้ือเตนทลูกเสือ- เนตรนารี 

สําหรับใช ท่ี รร.เทศบาลวัดสระทอง 

จํานวน  10 หลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   10) จัดซ้ือโตะเกาอ้ีคร ู สําหรับใช ท่ี 

รร. เทศบาลวัดสระทอง จํานวน 4  ชุด

11)  จัดซื้อผามานใชในหองเรียน ใน

อาคารมัธยม 50 โรงเรียนเทศบาลวัด

สระทอง  จํานวน 6 หอง 

12)   จัดซ้ืออุปกรณเสียงตามสาย 

สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาลวัดสระ

ทอง  จํานวน 1 ชุด 

13)  จัดซื้อรถเข็นหนงัสือ สําหรับใช

ในหองสมุด  โรงเรียนเทศบาลวัดสระ

ทอง  จํานวน  1  คัน 

14)  จัดซื้อสนามเด็กเลนสําหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาล- ประถมศึกษาป ท่ี 

6   ชุดใหญ  สําหรับใชในโรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง  จํานวน 1 ชุด 
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30,000 
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5,900 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   15)  จัดซ้ือเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาดไมต่ํา

กวา  2 กอก  จํานวน  1 เคร่ือง  สําหรับ

ใชท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  

16)  จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จํานวน 7 

รายการ สําหรับใชท่ีโรงเรียนเทศบาล

วัดบูรพาภิราม  ประกอบดวย 

- กลองพาเหรดขันสกรูหนังแกว 4 ตัว 

- กลองเทเนอรขันสกรูหนังสกรูหนัง

แกว 2 ตัว 

- .กลองใหญขันสกรูหนังแกว 1 ตัว 

- เบลไรลาขนาดกลางอยางดี 4ตัว 

- ฉาบเดินแถว 12 นิ้วทองเหลือง 2 คู  

- เมโลเดียนขนาด 27 คีย 8 ตัว 

- เมโลเดียน ขนาด 32 คีย 6 ตัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   17)  จัดซ้ือตูเอกสาร 4 ล้ินชัก (มอก.) 

FC- 634 ชนิด 4 ล้ินชัก จํานวน 1 ตู 

สําหรับใช ท่ีโรงเรียนเทศบาลวัด

บูรพาภิราม   

18)  จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร มอก.2 

บาน จํานวน 2 ตู  สําหรับใช ท่ีโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม   

19)  จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน

กระจก  จํานวน  2  ตู   สําหรับใชใน 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

20)  โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ี

ทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 2 ชุด 

สําหรับใช ท่ีโรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   21)   จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 

ไมต่ํากวา 25000 บีทียู พรอมติดต้ัง  

ณ หองวิทยาศาสตร จํานวน 1 เครื่อง 

สําหรับใช ท่ีร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม   

22)  ซ้ือตูบานเล่ือนกระจก 5 ฟุต  

R- 025 จํานวน 4 ตู  สําหรับใชท่ี 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม   

23)  จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง 

จํานวน 200 ตัว  สําหรับใชท่ีโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม   

24)  จัดซื้อวิทยุเทป พรอม วีซีดี  

จํานวน  1  เครื่อง สําหรับใชท่ีโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม   

25)  จัดซื้อเครื่องเลน  DVD  จํานวน  1   

เครื่อง  สําหรับใชท่ีโรงเรียนเทศบาลวัด

บูรพาภิราม   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   26)  จัดซ้ือโทรทัศนสีจอแบน  29  นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชท่ีโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม   

27)  จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร 

ขนาดไมต่ํากวา 2,000 ansilumns svga  

uive  uxga จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช ท่ี 

รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม   

28)  จัดซื้อจอรับภาพขนาดไมต่ํากวา 

120 นิ้ว Wall  projection แบบติดต้ัง

ผนังเพดานได จํานวน 1 จอ สําหรับใช ท่ี 

รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม   

29)  จัดซื้อตูเชื่อมเหล็ก  แรงดันไฟสูง  

คอยทองแดง ขนาด  250 A สําหรับใช  

ในโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  

จํานวน  1  เครื่อง  

15,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   30)  จัดซ้ือไพเบอรตัดเหลก็  2414 NP 

สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

จํานวน 1 ชุด 

31)  จัดซื้อกบไฟฟา  ขนาด  3  นิ้ว 

สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

จํานวน  1  ชุด  

32)  จัดซื้อตูลําโพง ขนาด  200 – 300 

W   (ขนาด   15  นิ้ว)  จํานวน  2  ตัว  

สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

33)  จัดซื้อไมคลอย (พรอมเครื่อง)   

จํานวน 2  ชุด  คล่ืน  UHF (กระเปา

เหล็ก) สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาล

วัดเหนือ   

34)  จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ  ขนาด 305  

จํานวน 1  เคร่ือง  สําหรับใชใน

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   35)  จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ CPU  จํานวน 4 เครื่อง 

สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาลวัดปา

เรไร   ประกอบดวย  

- CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

- RAM  ไมตํ่ากวา 256 MB 

- HARD DISK  ไมต่ํากวา 80 GB 

- CD- ROM 52  พรอมลําโพง 4 คู  

- CD- R 52x32x52x16x 

- MONITOR  ไมต่ํากวา 17 นิ้ว 

- Mouse, Mouse Ped, Keyboard 120 

Keys 

- Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ํา

กวา 12 แผน/นาที  จํานวน 4 เครื่อง 

- เคร่ืองสํารองไฟฟา  จํานวน 4 เครื่อง 

- โตะคอมพิวเตอร  จํานวน 4 ตัว 

120,000 

 

 

 

- -   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   36)  จัดซ้ือโตะอเนกประสงค  ขนาด 

60x180ซม. จํานวน 10 ตัว สําหรับใช

ในโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   

37)  จัดซื้อเตียงพยาบาลพรอมลูกฟูก

และอุปกรณ   จํานวน  2  ชุด สําหรับ

ใชในโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   

38)  จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเล็ก 

ชุดใหญ จํานวน 1 ชุด สําหรับใช  

ในโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

39)  จัดซื้อเกาอ้ีเบาะนวมสีน้ําตาลเขม  

จํานวน 30 ตัว  สําหรับใชในโรงเรียน

เทศบาลวัดปาเรไร 

40)  จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบต้ังพื้น 

4 กอก  จํานวน  4  เครื่อง  พรอม

เครื่องกรองน้ํา  4  เครื่อง  สําหรับใช

ในโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไรและ

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   

14,000 

 

 

9,000 

 

 

2,000,000 

 

 

15,000 

 

 

200,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

    41)  จัดซ้ือเคร่ืองเลนวิทยุเทปซีดี   2 

ลําโพง  จํานวน  12  เครื่อง  สําหรับใชใน

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

42)  จัดซื้อเครื่องตัดหญา ขนาดไมนอย

กวา 3 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใช

ท่ีโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามาและ

โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

43)  จัดซื้อเครื่องปมน้ํา ขนาด 300 วัตต 

จํานวน 5 เครื่อง สําหรับใชท่ี รร.ชุมชน

บานหนองหญามาและ รร.กีฬาทองถ่ิน  

จ.รอยเอ็ด 

44)  จัดซื้อกลองถายทํา V.D.O.สามารถ

บันทึก V.D.O ไดไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง 

สําหรับใช ท่ีรร.ชุมชนบานหนองหญามา

และรร.กีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

 

37,500 

 

 

 

19,900  

 

  

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   45)  จัดซ้ือกลองดิจิตอล ความละเอียด

ในการถายภาพ ไมต่ํากวา 7.2 ลานพิก

เซลล จํานวน 1 ตัว  สําหรับใชท่ี

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามาและ

โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

46)  จัดซื้อเครื่องกอปปปริ๊นท  ความเร็ว

ในการปริ้นไมนอยกวา 60 แผน /นาที 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชท่ีรร.ชุมชน

บานหนองหญามาและรร.กีฬาทองถ่ิน

จังหวัดรอยเอ็ด 

47)  จัดซื้อตูไมเก็บเอกสาร สูง 5 ช้ัน  

กวาง 1.5 เมตร จํานวน 7 ตู สําหรับใช

ท่ีรร.ชุมชนบานหนองหญามาและรร.

กีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

  

19,900  

 

 

 

 

78,000 

 

 

 

 

6,930 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   48)  จัดซ้ือเคร่ืองเสียง 1 ชุด สําหรับใชใน

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามาและ

โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด  

ประกอบดวย   

-  เคร่ืองมิกเซอร Modify 16ชอง  1   ตัว 

-  พาวเวอรแอมป  NPE  รุน 1200  ML 

-  พาวเวอรแอมป  NPE  รุน  1000  ML 

-  พาวเวอรแอมป  NPE  รุน  450  ML 

-  อีควอไลเซอร     1  ตัว 

-  เอฟเฟคชวยเสียงรอง  1  ตัว 

-  ไมค  SHURE  พรอมขาต้ัง  3  ตัว 

-  ตูลําโพง  SUB  BASS ขนาด 18” 2  คู  

-  ตูลําโพง  MID – HIGH   2   คู  

 

 

215,380 

 

 

 

 

 

- -   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   49)  จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพื้นบาน จํานวน 1 

ชุด  ประกอบดวย 

-พิณ  (ไฟฟา  1  ตัว)  ,  แคน    1   ตัวและ

โหวด   5   ตัว  สําหรับใช ท่ีรร.ชุมชน

บานหนองหญามาและรร.กีฬาทองถ่ิน

จังหวัดรอยเอ็ด  

50)  จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล สําหรับใช

ท่ีโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามาและ

โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด  

จํานวน 1 ชุด ประกอบกวย 

-  ตูเก็บวัสดุอุปกรณดนตรี  2 ตู  

-  ไมคกระเด่ือง (พรอมขาต้ัง)  1  ตัว 

-  กระเด่ืองกลองคู   1  ชุด 

-  ไมคจอกลองชุด (พรอมขาต้ัง) 1 ชุด 

-  กีตาโปรงไฟฟา (พรอมกลอง) 2  ตัว 

-  กีตาโปรง (พรอมกระเปา)  20  ตัว 

-  กลองเก็บอุปกรณดนตรี  3   กลอง 

3,800 

 

 

 

 

 

76,700 

 

 

 

  

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   51)  จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวงคอมโบ 

สําหรับใชในโรงเรียนชุมชนบานหนอง

หญามาและโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด  จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย   

-  ฉาบ -14,16”20”24” พรอมขาต้ังบูม

และอุปกรณ 1 ชุด 

-  คาเบล  1  ตัว 

-  แทมมารีน  2  อัน 

-  ฉ่ิง (ลงหิน)  1  คู  

-  ฉาบ (ลงหิน)  1  คู  

-  ระฆังราว (ไลนเบล)  1  ชุด 

-  อัลโตแซคโซโฟน (สีเงินพรอมกลอง) 

1  คัน 

-  เทนเนอรแซคโซโฟน (สีเงินพรอม

กลอง) 1  คัน 
 

337,660 

 

 

 

 

 

- -   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   -  ทรัมเปท (สีเงินพรอมกลอง)  2  คัน 

-  สไลดทรอมโบน (สีเงินพรอมกลอง)  2  

คัน 

-  กีตารไฟฟาพรอมกลองและตูแอมป

กีตาร  1  ชุด 

-  กีตารเบสไฟฟาพรอมกลองและตู

แอมปเบส 1  ชุด 

-  คีรบอรด  พรอมกลองและตูแอมปคีร

บอรด  1  ชุด 

52)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

12,000  บีทียู พรอมอุปกรณติดตั้งแบบ

แยกสวน จํานวน  9  เครื่อง  สําหรับใช ท่ี

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

53)  จัดซื้อพัดลมโคจรพรอมอุปกรณ

ติดต้ัง ขนาดไมต่ํากวา  16  นิ้ว  จํานวน  

42  ตัว  สําหรับใชท่ีโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,000 

 

 

 

58,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   54)  จัดซ้ือเตียงพยาบาล จํานวน  2  หลัง

สําหรับใช ท่ีโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

55)  จัดซื้อโตะเกาอ้ีเด็กเล็กเด่ียว  จํานวน  20  

ชุด สําหรับใช ท่ีโรงเรียนชุมชนบานหนอง

หญามา 

56)  จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 3-6  

จํานวน  9  ชุด สําหรับใชท่ีโรงเรียนชุมชน

บานหนองหญามา 

57)  จัดซื้อตูไมเก็บเอกสาร ชนิด  2  บาน  เปด  

ขนาดไมต่ํากวา  80x85  เซนติเมตร  จํานวน  

27  ตัว สําหรับใชท่ีโรงเรียนชุมชนบานหนอง

หญามา 

58)  จัดซื้อล็อกเกอรไม  3  บาน  มีประตูขนาด

ไมต่ํากวา  40x30x90  เซนติเมตร  จํานวน  45  

ตัว สําหรับใชท่ีโรงเรียนชุมชนบานหนอง

หญามา 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

18,000 

5,000 

 

13,500 

 

 

36,000 

 

 

35,100 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   59)  จัดซ้ือกลองพาเหรด  ขันสกูร  หนัง

แกว 4 ตัว สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาล

วัดราษฎรอุทิศ ประกอบดวย 

- กลองเทรนเนอรขันสกูร หนังแกว 2 ตัว 

- กลองใหญ  ขันสกูร  หนังแกว 1 ตัว 

- เบลไรลา  ขนาดกลางอยางดี 1 ตัว 

- ฉาบเดินไกล 12 นิ้ว  ทองเหลือง 1 คู  

- เมโลเดียนขนาด 27 คีย 8 ตัว 

- เมโลเดียนขนาด 32 คีย 6 ตัว 

60)  จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติขนาดไม

ตํ่ากวา 300 วัตต  ทอดูดและทอสงไมต่ํา

กวา 1 นิ้ว  มีถังเก็บน้ําในตัว  จํานวน 1 

เครื่อง สําหรับใชท่ีโรงเรียนเทศบาลวัด

ราษฎรอุทิศ 

 

41,580 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   61)  จัดซ้ือกลองดิจิตอล ขนาดไมต่ํากวา 

8 ลานพิกเซลและสามารถ ถายทํา  VDO 

ได  โดยความยาวในการถายทํา VDO  

ไมนอยกวา  2  ช่ัวโมง   จํานวน 1 ตัว  

ใชประจําท่ีกองการศึกษา 

62)  จัดซื้อตูบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 

ภายในมีช้ัน 2 แผน ปรับระดับได (ขนาด 

1185 x 406 x 877 มม.) สําหรับใชประจํา

ท่ีกองการศึกษา 

63)  จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 4 ล้ินชัก 

มือจับแบบฝง ขนาด 464 x616x1322 มม. 

จํานวน 1 หลัง ใชประจําท่ีกองการศึกษา 

64)  จัดซื้อตูเกบแฟม 2 ช้ัน แบบ 16 ชอง

พรอมลอเล่ือน ขนาด 921x 311 x950 

มม. จํานวน 2 หลัง สําหรับใชประจําท่ี

กองการศึกษา 

20,000 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

3,100 

 

 

 

8,200 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

   65)  จัดซ้ือเคร่ืองปริ้น  Laser jet  All  in-

one ความเร็วหนาแรก 8 วินาที 

ประสิทธิภาพในการพิมพ 19 หนา ตอนาที 

จํานวน 1 เครื่อง  ใชประจําท่ีกองการศึกษา 

66)  จัดซื้อครุภัณฑการกีฬา จํานวน 1 ชุด  

สําหรับกองการศึกษา  ประกอบดวย 

-  แปนบาสเกตสําเร็จรูป  ขนาดมาตรฐาน 

แปนหนา 15 ม.ม. จํานวน 4  ชุด 

67)  จัดซื้อรถยนตนั่งชนิด 4  ประตู 

ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 

พรอมอุปกรณประดับยนตและโครง

หลังคาโดยสาร จํานวน  1  คัน 

68)  จัดซื้อรถยนตบรรทุก  6  ลอ  ขนาด

เครื่องยนตไมนอยกวา  150  แรงมา พรอม

อุปกรณประดับยนตและโครงหลังคา

โดยสาร  จํานวน  1  คัน 

 

15,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

650,000 

 

 

 

1,265,000 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

24 โครงการกอสรางลานกีฬา

อเนกประสงค 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีพืน้ที่

เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

และการออกกําลังกาย 

- สรางลานกีฬาอเนกประสงคหนา

อาคารสรางใหม 2,000  ตารางเมตร 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีสถานท่ีจัดกิจกรรมหนา

เสาธงและกิจกรรมอื่น เปน

สถานท่ีออกําลังกายสําหรับ

นักเรียน 

 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

25 โครงการจัดทําท่ีจอดรถ 

นักเรียนมุงหลังคาดวย

กระเบ้ืองใส 

-  เพื่อใหมีท่ีจอดรถนักเรียน

เปนสัดสวนปองกันแดด- ฝน 

-  จัดทําโรงจอดรถ ณ โรงเรียน 

เทศบาลวัดสระทอง  ขนาดกวาง 50 

เมตรยาว 50  เมตร สูงดานหลัง 2 เมตร 

ดานหนา 4 เมตร  มุงดวยกระเบ้ืองใส 

 

250,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีท่ีจอดรถนักเรียนเปน

สัดสวนปองกันแดด- ฝน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

26 โครงการทาสีในหองเรียน

อาคาร 3  และมัธยม 37 

-  เพื่อปรับปรุงหองเรียนให

สวยงามขึ้น 

- ทาสีอาคารเรียนมัธยม  อาคาร 3 

ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 65 เมตร 

และอาคารมัธยม 37  ขนาดกวาง 14 

เมตร ยาว 80 เมตร ท่ีโรงเรียน 

เทศบาลวัดสระทอง 
 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  หองเรียนอาคาร 3  และ

มัธยม 37  สวยงามเปนที่

ประทับใจแกผูพบเห็น 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

27 โครงการปูพื้นกระเบ้ือง

หองโสตทัศนศึกษา 

- เพื่อปรับปรุงหองโสต 

ทัศนศึกษาใหสวยงาม 

- รักษาความสะอาดไดงาย 

- ปูพื้นกระเบ้ืองหองโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

จํานวนไมนอยกวา 85 ตารางเมตร 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - หองโสตทัศนศึกษาใชเพื่อ

เปนที่ประชุมทางวิชาการได  

- เพื่อใชในการเรียนการสอน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม 

 

28 โครงการทําท่ีเก็บรองเทา

ดวยตะแกรงเหล็ก 

-  เพื่อใหมีท่ีเก็บรองเทาเปน

มาตรฐานทําความสะอาดงาย 

-  จัดทําท่ีเก็บรองเทาดวยตะแกรง

เหล็กใชท่ีอาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง ดังนี้  

-  อาคาร 1 จํานวน12 ชอง  

กวาง 44 ซม.ยาว 3.70 เมตร   

-  อาคาร 3 จํานวน 34 ชอง กวาง 26 

ซม.  ยาว 3.65 เมตร   

-  อาคารมัธยม 37  จํานวน 28 ชอง  

กวาง 40  ซม.  ยาว 3.70 เมตร   

-  อาคารมัธยม 50  จํานวน 18 ชอง  

กวาง 40  ซม.  ยาว 3.65 เมตร   

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีท่ีเก็บรองเทานักเรียนเปน

มาตรฐานเปนระเบียบ

สวยงาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

29 โครงการทาสีอาคารเรียน 

2 

- เพื่อปรับปรุงอาคาร

สถานศึกษาใหสวยงาม 

- ทาสีอาคารเรียน  (อาคาร  2) 

 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

ตึกสูง 3 ช้ัน จํานวน 1 หลัง 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - มีอาคารท่ีรับการพัฒนา

ปรับปรุงแลว 

- มีอาคารเรียนท่ีสวยงาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม 

 

30 โครงการปรับปรุงหองน้ํา

อาคาร 2  ชั้น 3 

- เพื่อซอมแซมใหเด็กใช

หองน้ําช้ัน 3 ได 

- ปรับปรุงหองน้ํา อาคาร 2 ช้ัน 3 

 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  

(ตามประมาณการเทศบาล) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- - - นักเรียนสามารถใชหองน้ํา

บนอาคารเรียนช้ัน 3 ได 

- หองน้ําพอเพยีงกับความ

ตองการ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม 

 

31 โครงการปรับปรุงฝา

เพดานอาคาร 2  ช้ัน 3 

- เพื่อซอมแซมใหเกิดความ

ปลอดภัยแกเด็กและบุคลากร 

- ปรับปรุงฝาเพดาน อาคาร 2 ช้ัน 3  

รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม จํานวน 

ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- - - เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม 

 

32 โครงการกอสรางรั้วและ

เหล็กดัดโรงเรียนเทศบาล

วัดเหนือ 

-  มีรั้วและเหล็กดัดหนาตางท่ี

แข็งแรงสวยงามและมีความ

ปลอดภัย 

-  กอสรางรั้วโรงเรียน  สูง 1  เมตร 

ยาว 37  เมตร 

-  เหล็กดัดหนาตางบานเล่ือน ขนาด

1.85x 3.45 เมตร จํานวน 16 ชุด  

(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีรั้วและเหล็กดัดหนาตาง 

ท่ีแข็งแรงสวยงามและมีความ

ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

33 โครงการกอสรางอาง 

ลางจานโรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

 

-  เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูเรียนในการยืนรอรับอาหาร  

และการฝกนิสัยการลางจาน 

- กอสรางท่ีลางจาน จํานวน 6 ท่ีและ

มุงหลังคา กวาง 30 เมตร  สูง  0.7  

เมตร   

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - นักเรียนมีทีเ่ขาแถวรอรับ

อาหาร  และลางถาดอาหาร  

โดยไมตองตากแดด  ตากฝน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

 

34 โครงการกอสราง

พระพุทธรูปประจํา

โรงเรียน 

- เพื่อใหสอดคลองกับ

โรงเรียนวิถีธรรม  จะตองมีท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปให

ผูเรียนไดกราบไหวบูชา 

- กอสรางแทนพระพุทธรูปขนาด

กวาง 3.5 ม.  ยาว 5 ม. พรอมจัด

สวนหยอมบริเวณ (ไมรวมองคพระ)  

(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมีแทนประดิษฐาน

พระพุทธรูปท่ีสวยสงาเพื่อ

เปนที่สักการะบูชาและปฏิบัติ

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

 

35 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ฝาเพดานโรงเรียนชุมชน

บานหนองหญามา 

- เพื่อความแข็งแรงและ

สวยงามของอาคารสถานที่  

- ปรับปรุงฝาเพดานบนอาคารเรียน

ประถมศึกษาฉาบเรียบ    

(ตามประมาณการของเทศบาล) 

5,200 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - อาคารมีความแข็งแรงและ

สวยงาม 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

36 โครงการปูพื้นกระเบ้ือง

หองเรียนอาคารโรงเรียน

ชุมชนบานหนองหญามา 

-  เพื่อความแข็งแรงและ

สวยงามของอาคารสถานที่  

-  ปูพื้นกระเบ้ืองหองเรียนจํานวน  

13  หองอาคาร 1 = 1,308  ตาราง

เมตร 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - อาคารเรียนมีความแข็งแรง

และสวยงาม 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

37 โครงการจัดทําหอง

แสดงผลงานดานวิชาการ  

อาคาร 1 

- เพื่อใหคณะครูและ 

นักเรียนจัดแสดงผลงาน

ดานวิชาการอยางเปน

ระบบ 

-  จัดทําหองแสดงผลงานดานวิชาการ อาคาร 1 

รร.ชุมชนบานหนองหญามา  ดาํเนินการดังนี ้

- ติดตั้งเครือ่งปรบัอากาศ  ขนาดไมต่ํากวา25,000 

บีทีย ูพรอม ติดตั้งผามาน 

-   เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด ประกอบดวย 

 Processer ไมต่ํากวา Intel Core 2 Doo 

 CPU ไมต่ํากวา 2.8 GHZ 

 RAM ไมต่ํากวา 1 GB 

 HARD DISK ไมต่ํากวา 160 GB 

 DVD/RW 16X 

 MONITOR จอแบน LCD ตั้งโตะ ไมต่ํากวา 

  17 นิ้ว 

 MOUSE,MOUSE PED, Keyboard120 Keys 

 เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง 

 Printer แบบ HD Laserjet 10200 ความเร็ว 

ไมต่ํากวา 14 แผน/นาที  จํานวน 1 เครื่อง 

 จอฉายโปรเจคเตอรแบบขาตั้งรุนใหญ  

จํานวน 1 จอ 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมีสถานท่ีจัด

แสดงผลงานดานวิชาการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

อยางเปนระบบครบวงจร 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

38 โครงการจัดทําหอง

แสดงผลงานดานการกีฬา   

อาคาร  2 

-  เพื่อใหคณะครูและ

นักเรียนจัดแสดงผลงาน

ดานการกีฬาอยางเปน

ระบบ 

-  จัดทําหองแสดงผลงานดานการกฬีา  อาคาร  2  

รร. ชุมชนบานหนองหญามาและ รร.กฬีาทองถิ่น

จังหวัดรอยเอ็ดโดยดําเนนิการ ดังนี ้

- ติดตั้งเครือ่งปรบัอากาศ ขนาดไมต่ํากวา25,000 

บีทีย ูพรอมติดตั้งผามาน 

- เครือ่งคอมพิวเตอร 1 ชดุ ประกอบดวย   

 Processer ไมต่ํากวา Intel Core 2 Doo 

 CPU ไมต่ํากวา 2.8 GHZ 

 RAM ไมต่ํากวา 1 GB 

 HARD DISK ไมต่ํากวา 160 GB 

 DVD/RW 16X 

 MONITOR จอแบน LCD ตั้งโตะ  ไมต่ํากวา  

17 นิ้ว 

 MOUSE, MOUSE PED, Keyboard 120 Keys 

 เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง 

 Printer แบบ HD Laserjet 10200 ความเร็วไมต่ํา

กวา 14 แผน/นาที   1 เครือ่ง 

-จอฉายโปรเจคเตอรแบบขาตั้งรุนใหญ  จํานวน 1 

จอ 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมีสถานท่ีจัด

แสดงผลงานดานการกีฬา

อยางเปนระบบครบวงจร 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

39 โครงการจัดทําหอง

แสดงผลงานดานสงเสริม

สุขภาพ  อาคาร 1 

-  เพื่อใหคณะครูและ

นักเรียนจัดแสดงผลงาน

ดานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 

-  จัดทําหองแสดงผลงานดานสงเสริมสุขภาพ  

อาคาร 1 ดําเนินการดังนี ้

- ติดตั้งเครือ่งปรบัอากาศ ขนาดไมต่ํากวา  

25,000 บทีียู พรอม ติดตั้งผามาน 

- เครือ่งคอมพิวเตอร 1 ชดุ ประกอบดวย     

 Processer ไมต่ํากวา Intel Core 2 Doo 

 CPU ไมต่ํากวา 2.8 GHZ 

 RAM ไมต่ํากวา 1 GB 

 HARD DISK ไมต่ํากวา 160 GB 

 DVD/RW 16X 

 MONITOR จอแบน LCD ตั้งโตะ ไมต่ํากวา  

17 นิ้ว 

 MOUSE, MOUSE PED, Keyboard 120 Keys 

 เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง 

 Printer แบบ HD Laserjet 10200 ความเร็วไม

ต่ํากวา 14 แผน/นาท ี  1 เครื่อง 

-จอฉายโปรเจคเตอรแบบขาตั้งรุนใหญ  จํานวน 

1 จอ 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -โรงเรียนมีสถานท่ีจัด

แสดงผลงานดาน

โรงเรียนสงเสริม

สุขภาพอยางเปนระบบ

ครบวงจร 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

40 โครงการจัดทําหอง

แสดงผลงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา   

อาคาร  2 

-  เพื่อใหคณะครูและ

นักเรียนจัดแสดงผลงาน

การจัดมาตรฐานการศึกษา

ครบทุกดาน 

-  จัดทําหองแสดงผลงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  อาคาร  2  ดําเนนิการดังนี ้

- ติดตั้งเครือ่งปรบัอากาศขนาดไมต่าํกวา25,000 

บีทีย ูพรอม ติดตั้งผามาน 

- เครือ่งคอมพิวเตอร 1 ชดุ พรอม 

- เครือ่งคอมพิวเตอร 1 ชดุ ประกอบดวย     

 Processer ไมต่ํากวา Intel Core 2 Doo 

 CPU ไมต่ํากวา 2.8 GHZ 

 RAM ไมต่ํากวา 1 GB 

 HARD DISK ไมต่ํากวา 160 GB 

 DVD/RW 16X 

 MONITOR จอแบน LCD ตั้งโตะ   

ไมต่ํากวา  17 นิ้ว 

 MOUSE, MOUSE PED, Keyboard 120 Keys 

 เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง 

 Printer แบบ HD Laserjet 10200 ความเร็วไม

ต่ํากวา 14 แผน/นาท ี  1 เครื่อง 

-จอฉายโปรเจคเตอรแบบขาตั้งรุนใหญ  จํานวน 

1 จอ 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - โรงเรียนมีสถานท่ีจัด

แสดงผลงานและการ

จัดมาตรฐานการศึกษา

อยางเปนระบบครบ

วงจร 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

41 โครงการสรางเรือนพักขยะ -  เพื่อใหมเีรือนพักขยะท่ีถูก

หลักสุขาภิบาล 

-  เพื่อใหเกิดทัศนียภาพที่

สวยงามนาดู 

- สรางเรือนพักขยะ(400 x 6.00  

เมตร)จํานวน  1  หลัง  สําหรับใชท่ี 

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

(ตามประมาณการของเทศบาล) 

 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  บริเวณโรงเรียนและอาคาร

นาอยู  นาชม  แกผูท่ีพบเห็น  

และผูมาเยี่ยมชม 

-  นักเรียนมีความรักใน

โรงเรียน 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

 42 โครงการสรางเรือนเพาะชํา -  เพื่อใชเปนทีเ่พาะกลาตน

พืชท้ังไมดอกไมประดับ 

-  เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูของ

นักเรียน 

-  สรางเรือนเพาะชําจํานวน  1  หลัง  

ขนาด 8x 8  เมตร จํานวน 1 

แหง สําหรับใชท่ีโรงเรียนชุมชน

บานหนองหญามาและโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

256,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  นักเรียนไดศึกษาและเรียนรู

เ ก่ียวกับพืชดอก-พืชประดับ

ไดอยางถูกตอง 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

และรร.กีฬาทองถ่ิน

จังหวัดรอยเอ็ด 

43 โครงการจัดซื้อท่ีดินดานทิศ

ตะวันตกของโรงเรียน

จํานวน   5  ไร  เพื่อขยาย

บริเวณโรงเรียน 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีพืน้ที่มาก

ขึ้นสามารถพัฒนาและรองรับ

การขยายตัวของโรงเรียนท่ีมี

ขนาดใหญขึ้นทุกป 

 

- จัดซ้ือท่ีดิน จํานวน 5  ไร สําหรับ

ใชท่ีโรงเรียนชุมชนบานหนองหญา

มาและโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 

3,200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  โรงเรียนสามารถมีพื้นที่

เพยีงพอตอการพัฒนาและ

การขยายตัวของโรงเรียนท่ีมี

การขยายตัวเพิ่มขึน้ทุกป  

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

และรร.กีฬาทองถ่ิน

จังหวัดรอยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงพื้น

ระเบียงอาคารโรงเรียน

ชุมชนบานหนองหญามา 

- เพื่อความแข็งแรงและความ

สวยงามของอาคารสถานที่  

- ปูพื้นหินขัดระเบียงหนาหองเรยีน

อาคารบันได ของอาคารเรียน

ประถม  426  ตารางเมตร  
 

107,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - อาคารมีความแข็งแรงและ

สวยงาม 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

 45 โครงการซอมแซมหลังคา

อาคารประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบานหนอง

หญามา 

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ของครู,นักเรียนและทรัพยสิน

ของทางราชการ 

- ซอมแซมหลังคาดานทิศตะวันตก

ของอาคารเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา  

(มีรอยร่ัวซึมมาก) 

 (ตามประมาณการของเทศบาล) 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - อาคารมีความแข็งแรงและ

สวยงาม 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

46 โครงการจัดสราง

สวนหยอมรอบๆอาคาร

อนุบาล 

-  ปรับสภาพภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมของอาคาร

อนุบาลใหสวยงามเปนสงา  

นาอยูอาศัยและเอื้อตอการ

เรียนรู 

-  ใหมีความปลอดภัยตอ

นักเรียนชั้นอนุบาล 

-  จัดทําสวนหยอมพื้นท่ี ขนาด 300   

ตารางเมตร  สําหรับใชท่ี โรงเรียน

ชุมชนบานหนองหญามา 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน

และสภาพแวดลอมสวยงาม 

-  บริเวณอาคารอนุบาลมี

ความปลอดภัย 

-  เอื้อตอการเรียนรูนาอยู

อาศัยและสงผลดีตอสุขภาพ

กาย - จิตของผูเรียน 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

47 โครงการจัดทําสวนสาระ

การเรียนรู   (บริเวณคาย

ลูกเสือโรงเรียน) 

-  เพื่อเปนแหลงเรียนรู

เ ก่ียวกับพืชพันธุไมทองถ่ิน,

สมุนไพรทองถ่ิน 

-  เพื่อจัดเปนแหลงเรียนรู  8  

กลุมสาระและ เปนที่พักผอน

หยอนใจในเวลาวาง 

- จัดทําสวนสาระการเรยีน ขนาด

1,000  ตารางเมตร สําหรับใชท่ี

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา

และโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 

(ตามประมาณการของเทศบาล) 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  นักเรียนมีสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ  สงเสริมสุขภาพกาย

ท่ีดี 

-  นักเรียนมีแหลงเรียนรูเสริม

ท้ังจากกลุมสาระ  8  กลุมและ

สภาพแวดลอมธรรมชาติ 

โรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา  

โรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 

 48 โครงการจัดทําประตูเหล็ก

ทางเขาโรงเรียนดานทิศ

ตะวันออกโครงการจัดทํา

ประตูเหล็กทางเขาดานทิศ

ตะวันตก 

- เพื่อความมั่นคงและ

ปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินของราชการ 

 -  เพื่อความสวยงามเปนสุข

ประทับใจแกผูพบเห็น 

 

 

-  จัดทําประตูเหล็กทางเขาโรงเรียน

ประตูทิศตะวันออกและจัดทําประตู

เหล็กทางเขาดานทิศตะวันตก  

ขนาดกวาง   4   เมตร ยาว  2.5  เมตร 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีความปลอดภัยตอชีวิตเด็ก 

-  มีความปลอดภัยตอ

ทรัพยสินของราชการ 

-  มีความสวยงามสงา  

ประทับใจตอผูพบเห็น 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามาและ 

โรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

49 โครงการจัดทําปายโรงเรียน

ขนาดใหญหนาโรงเรียน 

-  โรงเรียนมีความสวยงาม

โดดเดนเปนสงานาภาคภูมิใจ 

 

-   จัดทําปายโรงเรียนขนาดใหญ

หนาโรงเรียน(ตามแบบเทศบาล ) 

สําหรับใช ท่ีโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามาและโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  โรงเรียนมีความโดดเดน   

 เปนสงานาภูมิใจ 

โรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา 

และโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 

 50 โครงการจัดทําประตูเหล็ก       

เปด – ปด  ก้ันบันไดขึ้นลง  

2  ดาน  ของอาคารหอพัก

นักกีฬาชาย 

-  เพื่อความปลอดภัยตอชีวิต

ของนักกีฬา 

-  เพื่อความปลอดภัยตอ

ทรัพยสินราชการ 

-  เพื่อความสะดวกและงาย

ตอการควบคุมดูแลนักกีฬาใน

เวลากลางคืน 

 

-ประตูเหล็ก ขนาด3.10 x3.00 ม. 

จํานวน 2ชุด  สําหรับใชท่ีโรงเรียน

ชุมชนบานหนองหญามาและ

โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

(ตามประมาณการของเทศบาล) 

65,100 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  นักกีฬามีความปลอดภัย

จากโจรราย  

-  ทรัพยสินตางๆมีความ

ปลอดภัยจากโจรราย  

-  ครูเวรสามารถดูแลควบคุม

นักกีฬาไดงายและมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น 

โรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา 

และโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

51 โครงการจัดทําซุมปายนิเทศ

แสดงผลงานดีเดนครู – 

นักเรียนโครงการจัดทําซุม

ปายนิเทศปดประกาศ

ขาวสารสารสนเทศ/

ประชาสัมพันธงานในแต

ละสัปดาห/เดือน 

-  เพื่อเปนปายติดแสดง

ผลงานดีเดนของครู – 

นักเรียน 

-  เพื่อเปนท่ีปดประกาศ

ขาวสารสาระนารูหรือภารกิจ

สําคัญทั้งของโรงเรียนและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

-  จัดทําซุมปายนิเทศขนาดกวาง  

1.20 เมตร  ยาว  2.40  เมตรสูงจาก

พื้น 80 เซนตเิมตรจํานวน3ชุด 

สําหรับใช ท่ีโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามาและโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  โรงเรียนไดแสดงผลงาน

ดีเดนของครู – นักเรียนให

เปนที่รูจักของชุมชน 

-  โรงเรียนมีท่ีสําหรับปด

ประกาศ  ประชาสัมพันธ

เอกสารขาวสาร  ภารกิจ

สําคัญขององคกร หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

โรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามาและ

โรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 

52 โครงการจัดสรางถังน้ําเสีย

ของอาคารหอพักนักกีฬา

หญิงถังเก็บน้ําเสยีของ

หอพักนักกีฬาชาย 

-  เพื่อนําน้ําเสียที่นักกีฬาใน

หอพักใชอาบน้ํา,ซักเสื้อผา

เก็บไวแลวนําไป  ใชรดหญา  

รดตนไม     ไมดอกไม

ประดับภายในโรงเรียนเปน

การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 

 

-  สรางถังน้ําเสียถังน้ําเสียของ

อาคารหอพักนักกีฬาหญิงถังเก็บน้ํา

เสียของหอพักนักกีฬาชาย จํานวน 1 

ท่ี สําหรับใชท่ีโรงเรียนชุมชนบาน 

หนองหญามาและโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด  

(ตามประมาณการของเทศบาล) 

89,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  ประหยัดน้ํา 

-  การใชทรัพยากรน้ําอยาง

คุมคา 

-  เปนการนําน้ําท่ีใชแลวมา

ใชใหเ กิดประโยชนตอ

สภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียน 

โรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามาและ

โรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

 53 โครงการจัดทําสวนหยอม

ตลอดแนวกําแพงดานหนา

ของโรงเรียน 

-  ปรับสภาพภูมิทัศนของ

โรงเรียนใหสวยงาม   มีความ

สงา นาอยูอาศัย   

-  สรางความประทับใจแกผู

มาเย ือนและประชาชนทั่วไป

ท่ีพบเห็น 

- จัดทําสวนหยอม ตลอดแนว

กําแพงดานหนาของโรงเรียน 

164  ตารางเมตรจากประตูทิศ

ตะวันตกถึงประตูทิศตะวันออก 

สําหรับใช ท่ีโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามาและโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  สภาพภูมิทัศนของโรงเรียน

สวยงามเพิ่มความสงา  นาอยู

อาศัย 

-  เปนที่ประทับใจของผูมา

เยือนและประชาชนทั่วไป 

โรงเรียนชมุชนบาน

หนองหญามา 

และโรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด  

 54 โครงการถมดินบริเวณริม

รั้วโรงเรียนดานทิศเหนือ 

และทิศตะวันออก 
 

-  เพื่อปองกันน้ําทวม

โรงเรียนในฤดูฝน 

-  ถมท่ีดินดานทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกจํานวน 200  รถหกลอ 

 

70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  น้ําไมทวมโรงเรียน ในฤดู

ฝนและภูมิทัศนที่สวยงาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

 55 โครงการทาสีอาคารเรียน -  เพื่อใหอาคารเรียนใหม  

มีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 

-  ทาสีอาคาร 2 จํานวน 12 หองเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ท้ัง

ภายในและภายนอกอาคาร   

(ตามประมาณการเทศบาล) 
 

250,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  อาคารเรียน มีความคงทน  

สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

56 โครงการทาสีรั้วโรงเรียน -  เพื่อใหรั้วมีความคงทน   

มีสีใหม สภาพแวดลอม 

ดูสวยงาม 

-  รัว้โรงเรียนความยาว  285  เมตร  

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

(ตามประมาณการของเทศบาล) 

 

 

- 70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- -  รั้วโรงเรียนมีความคงทน 

และสวยงาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

57 โครงการจัดทําสวนหยอม -  เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน

ของโรงเรียนใหสวยงาม 

-  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา

อาคารอเนกประสงค โรงเรียน

เทศบาลวัดเวฬุวัน 

(ตามประมาณการของเทศบาล) 

 

- 50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- -  หนาอาคารอเนกประสงค 

มีภูมิทัศนที่สวยงาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

58 โครงการจัดทําสนามกีฬา 

เปตอง 

-  เพื่อจัดทําสนามกีฬาเปตอง

ใหม 

-  สนามกีฬาเปตอง ติดริมร้ัว  

ดานทิศตะวันออกรร.เทศบาลวัด 

เวฬุวัน  ขนาดกวาง 5 เมตร   

ยาว 14 เมตร  จํานวน 4 สนาม  

 

- 80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- -  สนามเปตองใหมน้ําไมทวม 

ในการฝกซอมในฤดูฝน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

1 โครงการประกวดสํานัก 

ทะเบียนมาตรฐาน 

 

-  เพื่อใหสามารถบริการ 

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และไดมาตรฐานสากลของไทย

ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของ

ภาครัฐ (P.S.O) 

 

-  สงสํานักทะเบียนเขารวม

ประกวดตามโครงการคัดเลือก

สํานักทะเบียนมาตรฐาน  กรมการ

ปกครอง  

-  พัฒนาสํานักทะเบียนใหไดตาม 

 มาตรฐานสากลของไทย ดานการ

จัดการและสัมฤทธิ์ผลของภาครัฐ 

(P.S.O) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-  สํานักทะเบียนฯ ไดรับ 

 การพัฒนาจนไดมาตรฐาน 

 สากล P.S.O  และสามารถ 

 บริการประชาชนไดอยาง 

 มีประสิทธิภาพ 

 

-  งานทะเบียนราษฎร 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

โครงการประกวดสํานัก

ทะเบียนดีเดน 

-  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสํานัก

ทะเบียนทองถ่ินใหสามารถบริการ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑท่ี

กําหนด 

-  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

 งานทะเบียนราษฎรของ 

 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  สงสํานักทะเบียนเขารวม

ประกวดตามโครงการคัดเลือก

สํานักทะเบียนดีเดนป   2551 ของ

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-  สํานักทะเบียนฯ ไดรับการ

พัฒนาไดมาตรฐาน P.S.O 

และสามารถบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  สํานักทะเบียนฯ ไดรับ

รางวัลจากการประกวด 

สํานักทะเบียนดีเดน 

-  งานทะเบียนราษฎร 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 – 2554) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

3 โครงการเสริมสรางความพึง

พอใจแกผูใชบริการ 

 

 
 

-  เพื่อจัดพิมพการดอวยพรวันเกิด

ใหสําหรับเด็กท่ีมาแจงเกิดท่ี

สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  จัดทําการดอวยพรวันเกิด ปละ  

5,000  แผน 

 

 
 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีความพึง

พอใจและมีความสุขเมื่อ

มาขอรับการบริการ 

งานทะเบียนราษฎร

สํานักปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการประชาสัมพันธให

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายดาน

ทะเบียนราษฎรแกประชาชน

ท่ัวไป 

 

-  เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายดาน

ทะเบียนราษฎร 

-  เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรูจัก

ขั้นตอนในการขอรับบริการ

ตลอดจนเตรียมเอกสารหลักฐาน 

ไดถูกตอง 

 

ประชาสัมพันธใหความรูเ ก่ียวกับ

กฎหมายดานทะเบียนราษฎรแก

ประชาชนทั่วไป  ไดแก  

 -  กฎหมายดานทะเบียนฯ 

-  กฎหมายดานบัตรฯ 

-  ขั้นตอนในการขอรับบริการและ

การเตรียมเอกสาร  หลักฐาน ในการ

รับบริการดานทะเบียนราษฎร  โดย

ประชาสัมพันธทางส่ือตาง ๆ   เชน  

แผนพับ  วารสาร  สาระนารู  วิทยุ

ชุมชน  เปนตน 
 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-   ประชาชนมีความรู

เ ก่ียวกับกฎหมายดาน

ทะเบียนราษฎร 

-  ประชาชนมีความรูและ

ทราบขั้นตอนในการขอ 

รับบริการตลอดจนเตรียม

เอกสารหลักฐาน 

ไดถูกตอง 

 

งานทะเบียนราษฎร

สํานักปลัดเทศบาล 
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สวนที่  6 
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สวนที่  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 
 

การบริหารจัดการกระบวนการติดตามประเมินผล 

  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เนนการ

วางแผนแบบมีสวนรวมจากภาคประชาคมเมือง   เมื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติ    กระบวนการสุดทายของ

การปฏิบัติงานตามแผน  คือ การติดตามและประเมินผล   และเพื่อใหกระบวนการติดตามและประเ มินผล

โครงการตามแผนพัฒนาขับเคล่ือนไปไดอยาง มีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  มีอํานาจหนาที่  

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นตอสภาเทศบาล,  ผูบริหารทองถิ่น ,   เพื่อใหผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอตอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
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กระบวนการควบคุม   ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ไดกําหนดกระบวนการควบคุม   ติดตามและประเ มินผล

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล      เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม    ซึ่งประกอบดวย   4   ขั้นตอน    ดังนี้  

  1.  กําหนดตัวชี้วัดของงาน   โดยผูที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนา

เทศบาลจะตองกําหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน / โครงการไว 

  2. การสังเกตและการตรวจทาน   เ ม่ือกําหนดมาตรฐานของงานแลว  ผูรับผิดชอบ

โครงการจะตองสังเกตตรวจสอบการดําเนินงาน 

  3.  เปรียบเทียบผลงานกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว   เ ม่ือสังเกตและตรวจสอบงานแลวนํา

ขอมูลหรือผลงานที่ไดบันทึกไวมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 

  4.  การปรับปรุงแกไข  หากตัวชี้ วัดที่กําหนดไวกับผลงานมีความใกลเคียงกันแสดงวา

การดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว  แตหากผลงานมีความแตกตางกันมากจะตอง

ทําแนวทางแกไขตอไป 

เกณฑการพิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

  เกณฑท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกําหนดข้ึน  จุดประสงคเพื่อใหการดําเนินงานในดานการ

ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

ที่ต้ังไว  โดยเกณฑพิจารณาประกอบดวย  7  ดาน   ดังนี้  

  1.  ดานการบรรลุเปาหมาย   เกณฑนี้จะประเมินผลกับโครงการใหญ ๆ  ที่สงผลกระทบ

ถึงความเปนอยูของประชาชน  สังคม  และใชเงินงบประมาณสูง 

  2.  ดานเศรษฐกิจ   พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ  เช น  การ

ผลิตเพิ่มขึ้น     การบริโภคเพิ่มขึ้น     ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น    และตอบสนองความตองการของ

ประชาชนโดยสวนรวม 

  3.  ดานสังคม     พิจารณาจากการกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมหรือไมขัด

กับความเชื่อถือตามประเพณีวัฒนธรรม   คานิยมและทัศนคติของประชาชนในพืน้ที่นั้นหรือไม 

  4.  ดานการเงิน    เปนการวิเคราะหความคุมคาของผลที่ไดรับ 

  5. ดานเทคนิค  พิจารณาประเมินเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการวาถูกตองหรือไม  

ผลของงานตรงตามที่กําหนดหรือไม 

  6.  ดานสิ่งแวดลอม   เปนการศึกษาวาโครงการสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากนอย

เพียงใด  เชน  ภาวะอากาศเปนพิษ   ควันพิษ   น้ําเนา 
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7.  ดานการเมืองการบริหาร   พิจารณาจากวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม   โดยมีแนวทางการ 

พัฒนาวาโครงการกอใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม  ไมกอใหเกิดความขัดแยง  สงผลตอ

ประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารของรัฐ 

หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาทุก

เดือน  และไดเสนอใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบ  ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลระยะที่  1   เดือนตุลาคม  2550  –  มีนาคม  2551  เปน 

ขั้นตอนการตรวจติดตามประเมินผลระหวางดําเนินการตามโครงการชวงคร่ึงปแรกของปงบประมาณ 

2. การติดตามและประเมินผลระยะที่   2   เดือนเมษายน  –  กันยายน   2551     เปน 

ขั้นตอนการตรวจติดตามประเมินผล  การดําเนินการตามโครงการชวงคร่ึงปงบประมาณ   โดยสรุปผล 

การดําเนินการตามโครงการท่ีแลวเสร็จ  เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของเพื่อทราบตอไป 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


