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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 



ค าน า 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

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

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 25 60  ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 25 60  จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ต่อไป 
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ส่วนที่  1 

บทน า 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 

บทน า 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา แผนพัฒนา
สามปีและแผนการด าเนินงาน   

ส าหรับแผนการด าเนินงาน  นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ 
นั้น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ 
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ข้ันตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/

กิจกรรม  ที่จะด าเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ข้ันตอนที่ 2  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล 
ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร ์

- เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา 
- เสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ความเห็นชอบ 
ข้ันตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร

ท้องถ่ินเพื่อประกาศใช้ 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
- สามารถควบคุมการด าเนินงาน การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

ส่วนที่  2 

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 



 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       

1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า  1 3.58 100,000 0.31 กองช่าง 
1.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร 6 40 766,500 8.94 กองช่าง 

รวม 7 16.28 866,500 2.12  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 2 40 120,000 15.19 กองสวัสดิการสังคม 
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 1 50 50,000 26.32 กองวิชาการและแผนงาน 

รวม 3 42.86 170,000 17.35  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม      
3.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน  31 88.58 56,043,800 61.68 ส านักการศึกษา  
3.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  9 90 3,180,000 66.25 ส านักการศึกษา  
3.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ  11 78.58 13,620,000 87.06 ส านักการศึกษา  

รวม 51 86.44 72,843,800 64.29  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      
4.1  แนวทางการพัฒนา  เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  26 89.66 3,289,000 81.41 กองสาธารณสุขฯ 
4.2  แนวทางการพัฒนา  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  9 90 695,000 6.06 กองสาธารณสุขฯ 
4.3  แนวทางการพัฒนา  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3 100 347,000 87.41 
ส านักการศึกษา , 
กองสวัสดิการสังคม 

4.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 17 100 1,445,000 85 ส านักปลัดเทศบาล 

แบบ  ผด. 01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4.5  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน  4 100 80,000 53.34 ส านักปลัดเทศบาล 
4.6  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม สงเคราะห์ 7 87.50 27,052,800 98.60 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 33 92.96 32,908,800 72.80  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  8 80 1,055,000 52.75 กองช่าง 
5.2  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ  
                                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 100 370,000 100 กองสาธารณสุขฯ 

5.3  แนวทางการพัฒนา  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 33.34 50,000 9.90 กองช่าง 
5.4  แนวทางการพัฒนา บ าบัดและจัดการขยะ 2 100 180,000 100 กองช่าง 

รวม 13 81.25 1,655,000 54.71  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง      
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 6 60 615,000 4.93 กองสวัสดิการสังคม 
6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น  15 88.24 1,112,000 39.38 ส านักปลัดเทศบาล 
6.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 6 24 142,000 9.19 ส านัก,กองคลัง/ช่าง 
6.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนารายได้ 6 100 490,000 100 กองคลัง 
6.5  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  15 36.59 18,003,260 22.08 ส านัก/ทุกกอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 2 28.58 30,000 16.67 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 50 48.55 20,392,260 20.60  
รวมทั้งสิ้น 190 63.55 128,836,360 42.60  

แบบ  ผด. 01 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา 1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

   1.2  พัฒนาระบบจราจร 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ใช้ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด   

- จัดประชุมเพื่อ ประชาสัมพันธ์  
ผังเมือง รวมใน เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง 
ผังเมืองให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
- เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้เก่ียวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานควบคุมฯ 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งไฟเตือน
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

- จะท าการจัดซ้ือไฟสัญญาณเตือน
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีแดง
หรือสีเหลืองขนาด Ø 300 มม. 

โคมแบบโพลี่คาร์บอเนตโดยใช้
หลอด LED  ชนิด  156  ดวง  
แบตเตอรี่ 12 โวลล์ พร้อมเสาเหล็ก
ขนาด 4 น้ิว จ านวน 10 ชุด 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองช่าง 

            

2 
 
 

 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟสัญญาณจราจร  
ที่รับการถ่ายโอน  
 

- จะท าการปรับปรุงตู้ควบคุมและ
เพิ่มระดับควบคุมเป็น 4 จังหวะ 
เพิ่มสายไฟในการควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร  

7,500 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองช่าง 

            

3 
 
 

 

โครงการ ซ่อมเปลี่ยน
ปรับปรุงไฟแสงสว่าง  
ที่รับการถ่ายโอน  
 

- จะท าการจัดซ้ือโคมไฟหลอดไฟโซ
เดี่ยมอินิกเตอร์บารหลาด ขนาด  
250 วัตต์ สายไฟ NYY  เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงซ่อมเปลี่ยน  

9,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
7 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการซ่อมเปลี่ยน
ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร
ภายในเขตเทศบาล 
 

- จะท าการจัดซ้ือโคมไฟจราจร
หลอด LED  ขนาด  300 มม.  
เพื่อใช้ในการเปลี่ยน  ซ่ึงเดิมเป็นโคม
ไฟจราจรแบบธรรมดา ขนาด 100  
วัตต์ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองช่าง 

            

5 
 
 

 

โครงการ ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟูาแสงสว่างถนนเปรม
ประชาราษฎร์   

- จะท าการจัดซ้ือโคมไฟแบบหน้า
กว้างใช้ไฟโซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดแทนโคม
เดิมที่ช ารุด  

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองช่าง 

            

6 
 
 
 
 

โครงการ ปรับเปลี่ยนโคม
ไฟถนนส่องสว่าง   

- จะท าการปรับเปลี่ยนโคมไฟถนน
ส่องสว่างโดยการจัดซ้ือโคมไฟแสง  
สีส้ม หลอด  LED  ขนาด  250วัตต์
ก้านยาว 1.5 เมตร จ านวน  12  
ชุด 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
     2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการตลาด
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนภายใน 
เขตเทศบาล 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สนับสนุนกิจกรรมปรัชญา
เศรษฐกิจชุมชน 
 
 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

แบบ  ผด. 02 
10 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเท่ียว 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จ านวน 1,500 ฉบับ  
เพื่อแจกให้ 
1) ประชาชนทั่วไป 
2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
3) อปท.ทั่วประเทศ 
4) นักท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

งานบริการ 
และเผยแพร่

วิชาการ 
 
 
 

            

แบบ  ผด. 02 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

แนวทางการพัฒนา 3.1  พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 
     3.2  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

3.3  พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกับโรงเรียน
สาธิตฯ และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและโรงเรียน
อนุบาลกรแก้วและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว 
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  

350,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

2 โครงการเด็กพิการและเด็ก
พิเศษเรียนร่วมโรงเรียน
เทศบาลวัดปุาเรไร 
และโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

-  จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและ

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเด็กพิเศษ 

ปรับปรุงห้องเรียนส าหรับเด็กพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรและ 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

แบบ  ผด. 02 
13 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอู
โคะอีซูโมะประเทศญี่ปุุนและ
สถาบันขงจ้ือมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

-  เป็นการเดินทางไปแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงานครูนักเรียน 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับเทศบาล
เมืองโอคุอิชุโมะ ประเทศญี่ปุุน และ
เมืองฟางเฉินกาง ประเทศจีน 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

4 โครงการแข่งขัน SBMLD 
โรงเรียน 

-  จัดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
ในโครงการ SBMLD โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเกียรติบัตรเงินรางวัล 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

5 โครงการเปิดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

-  ท าพิธีเปิดอาคารเรียน ตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายส าหรับประธานใน
พิธี  ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับ
แขกผู้มีเกียรติ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

แบบ  ผด. 02 
14 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการมอบใบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนและ
ประชุมพนักงานครูก่อนปิด
ภาคเรียน 

-  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ส าเร็จ
การศึกษา ประชุมผู้ปกครองและ
พนักงานครู 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

7 โครงการประชุมประจ าปี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

-  จัดประชุมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดทั้ง 8 แห่งและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 แห่ง 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

8 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
นักเรียนและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  

-  พัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส าหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี สภา
นักเรียนและนักเรียนเขียนเรียน
ความ 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

แบบ  ผด. 02 
15 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการจัดพิมพ์วารสาร
การศึกษารายภาคเรียน 
 

-  จัดพิมพ์วารสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

10 โครงการวันครู -  ท าบุญตักบาตร จัดพิธีบูชาครู 
มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น จัดท า
วารสารวันครู 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

11 โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

-  ค่าตอบแทนครูสอน
ภาษาต่างประเทศรายชั่วโมง 
จ านวน 11 คน 

 

2,220,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ผ่าย
กิจการ 
โรงเรียน 

            

 

16 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการ  

-  จัดนิทรรศการแสดงผลงานการ 
จัดการศึกษาของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดระดับภาคฯและ
ระดับประเทศ 
-  ครูและนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ระดับภาคฯ และระดับประเทศ 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉีย
งเหนือและ
กรุงเทพฯ 

หน่วย
ศึกษา 
นิเทศก์ 

            

13 โครงการประกันคุณภาพ -  ประเมินการจัดคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
-  สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษา 
นิเทศก์ 

            

 

แบบ  ผด. 02 
17 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการแข่งขันกิจกรรม
และความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

-  คัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคฯ และ
ระดับประเทศ 
-  คัดเลือกนักเรียนชั้น ป.5,ม.2 
และ ม.5 เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง
ระดับประเทศ 

110,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ
จังหวัดที่เป็น
เจ้าภาพ 

หน่วย
ศึกษา 
นิเทศก์ 

            

15 โครงการนิเทศการศึกษา -  นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดภาคเรียนละ1ครั้งปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษา 
นิเทศก์ 

            

16 โครงการเข้าค่ายทาง
วิชาการตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

-  เข้าค่ายอบรมทางวิชาการ ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกลุ่มปฐมวัย 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

200,000 
(งบเทศบาลฯ)  

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษา 
นิเทศก์ 

            

แบบ  ผด. 02 
18 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการแข่งขันวิชาการ
ร่วมกับเขตพื้นที่ 

-  เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ สพป.
ร้อยเอ็ด สพม. เป็นต้น 

55,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษา 
นิเทศก์ 

            

18 โครงการเจ้าภาพงาน
มหกรรมจัดการศึกษา
ท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

-  เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 90 
กิจกรรม โดยใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าสถานที่แข่งขัน จัดท า
เอกสาร เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เก่ียวข้องและจ าเป็น 
 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 

หน่วย
ศึกษา 
นิเทศก์ 

            

19 โครงการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา   

-  ฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช้
หลักสูตรโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

160,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
19 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการประกวดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  

-  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมี
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น เพื่อส่งเข้าประกวด 

550,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

21 
 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ของนักเรียนส าหรับเป็น
ฐานในการศึกษาตลอดชีวิต  
 

-  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัด 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

จังหวัดร้อยเอ็ด
และต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

22 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนา  
ท้องถิ่น (SBMLD) 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการศึกษา
และชุมชนร่วมวางแผนในการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 

8,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
20 



  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
รักการอ่านในสถานศึกษา  

- จัดหาหนังสือประเภทต่าง ๆ  
และจัดกิจกรรมในการส่งเสริมรัก
การอ่านให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด  

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

24 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการห้องสมุด 
ในโรงเรียน   
 

- จัดหาหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

25 
 
 

 

โครงการศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

-  จัดศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยสังกัดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
21 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- คัดเลือก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เข้ารับการอบรม 

726,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

27 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแล
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้า
รับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ  

42,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา 
(เด็กเร่ร่อน)ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จ านวน 40 คน 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

29 
 
 

 

โครงการอาหารกลางวัน  -  โอนเงินให้กับโรงเรียน
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเอง 
จ านวน 200 วันท าการ  และ
ศูนย์เด็กเล็ก 280 วัน 

17,792,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
22 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) 
 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ดังน้ี 
 
- จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  จ านวน  3,683 คน รวม  
260 วัน (อนุบาล–ป.6) 
- จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
จ านวน 6,347 คน รวม  260 วัน 
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกีฬา
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  60  
คน  รวม  260  วัน 
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า  จ านวน  30  คน  
รวม  280  วัน 

19,798,800 
(งบอุดหนุนฯ) 
7,057,370 

 
 
 

 
12,162,130 

 
 
 
 

114,980 
 
 

 
61,910 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ดและ
โรงเรียน

นอกสังกัด
เทศบาล 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
23 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์วัดเหนือ   
จ านวน  35  คน รวม  280  วัน 
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จ านวน  160  คน รวม  280  วัน 
 
 

72,230 
 

 
330,180 

              

31 
 
 

 

โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด   
 
 
 

-  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มาออก
ก าลังกายภายในบึงพลาญชัยและ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
ให้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ  
เช่น  บาสเกตบอล  สเก็ตบอร์ด  
B-Boy  เป็นต้น 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

  

แบบ  ผด. 02 
24 



 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานประเพณี 
บุญผะเหวด 

-  สนับสนุนการจัดงานประเพณี  
บุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด 
-  จัดการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 
 
 
 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
-  จัดการแข่งขันมวยน้ าบึงพลาญชัย 
-  จัดประกวดอาหารอีสาน 
-  จัดประกวดหนูน้อยสงกรานต์ 
-  จัดพิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
-  รางวัลสมนาคุณการแข่งขัน
ประเภทต่าง ๆ  
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

25 
แบบ  ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณี 
สืบสานต านานเทียน
พรรษา 101 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
- จัดประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลัก 
, ขบวนแห่เทียน 
- จัดประกวดธิดาเทียน 
-  พิธีหล่อเทียนพรรษา 
- รางวัลสมนาคุณการประกวด  
ประเภทต่าง ๆ 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

4 โครงการจัดงาน 
ประเพณีออกพรรษา 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
- ตักบาตรเทโว 
- ประกวดข้าวทิพย์ 
- ประกวดประดับประทีปโคมไฟ 
- ประกวดการร้องสรภัญญะอีสาน  
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
26 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

 

โครงการจัดงาน 
เลี้ยงสักการะเจ้าพ่อ 
มเหศักดานุภาพ 

-  จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อ
มเหศักดานุภาพ 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 6)  

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

6 
 
 

 

โครงการจัดงาน 
บุญช าฮะและเลี้ยงสักการะ
ศาลหลักเมือง 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด  
ศาลหลักหลักเมือง 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 7)  

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

7 โครงการกฐิน 101 กอง -  สนับสนุนการจัดงานการถวายกฐิน
ให้กับวัดต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน 101  กอง (วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ
ทอดกฐิน) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

8 
 
 

 

โครงการแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ 

- จัดกิจกรรมปฏิบัติตนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะตามหลักศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
27 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการจัดงาน 
ประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็ง 
เส็งประทีป 

- จัดงานประเพณี  “สมมาน้ าคืนเพ็งเส็ง
ประทีป”   ร่วมกับส่วนราชการ
สถาบันการศึกษา ชุมชนประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามต านาน
เมืองร้อยเอ็ด 12 หัวเมือง โดยจัด
ประกวดแข่งขัน ดังน้ี 
- กระทงประทีปใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม-
ราชกุมารี- กระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
- ธิดาสาเกตนคร 
- ขบวนแห่เมืองตามต านาน 12 เมือง  
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 
-งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะวงษา 
(ท้าวทนต์) , รัชกาลที่  5 , รัชกาลที่  6 , 
พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ , สมเด็จย่า,  
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ฯลฯ 

1,700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ดบึง
พลาญชัย
ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
28 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเก็บตัวนักกีฬา 
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ 
ไทย  ระดับประเทศ 

ท าการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  ดังนี้ 
1) ฟุตบอล 12,14,16,18 ปี  
รุ่นละ 18 คนรวม 72 คน 
2) ฟุตซอล 12,14,16,18 ปี  
รุ่นละ 12 คนรวม 48 คน 
3) วอลเลย์บอลชาย/หญิง12,14,16,18 ปี รุ่นละ 
12  คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง  12,14,16 
,18ปี รุ่นละ 2 คน รวม 16 คน 
5)  เซปักตะกร้อชาย / หญิง12,14,16,18 ปี  รุ่น
ละ 5  คน รวม 40 คน 
6) เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14, 
16 ,18 ปี รุ่นละ 4 คน  รวม 32 คน 
7) เปตองชาย/หญิง  12,14,16 18 ปี  
รุ่นละ 6 คน  รวม 48 คน 
8) กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16,18ปี   
รุ่นละ  15  คน  รวม  120 คน 
9) หมากรุก-หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ 
12,14,16,18 ปีรุ่นละ 2 คน  รวม  16 คน 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
29 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับประเทศ 
 

-  จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคฯ ครบทุก
ชนิดกีฬา ดังน้ี 
1) ฟุตบอล 12,14,16,18 ปี รุ่นละ 18 คน รวม 
72 คน 
2) ฟุตซอล  12,14,16 ,18 ปี รุ่นละ 12  คนรวม 
48 คน 
3) วอลเลย์บอลชาย/หญิง 12,14,16,18  ปี  รุ่นละ  
12 คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย์บอลชายหาดชาย/หญิง  12,14,16,18 ปี 
รุ่นละ 2 คน รวม 16 คน 
5)  เซปักตะกร้อชาย / หญิง 12,14,16,18 ปี  รุ่น
ละ 5 คน รวม 40 คน 
6) เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี รุ่นละ 
4 คน  รวม  32 คน 
7) เปตองชาย/หญิง 12,14,16,18 ปี  
รุ่นละ  6 คน รวม 48 คน 
8) กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี  
รุ่นละ 15 คน รวม 120 คน 
9) หมากรุก-หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ 
12,14,16,18 ปี รุ่นละ  2  คน  รวม  16 คน 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
30 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเป็นโครงการเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย   
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ  ครั้งที่  34  
“101  เกมส์ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคฯ 
ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี้ 
1) ฟุตบอล12,14,16,18 ปี  
รุ่นละ 18 คน รวม 72 คน 
2) ฟุตซอล  12,14,16 ,18 ปี   
รุ่นละ 12  คนรวม  48  คน 
3) วอลเลย์บอลชาย/หญิง12,14,16,18  ปี  
รุ่นละ  12  คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง  12,14,16 
,18ปี รุ่นละ 2 คน  
รวม 16 คน 
5)  เซปักตะกร้อชาย / หญิง  12,14,16,18ปี 
รุ่นละ 5 คน  
รวม 40 คน 
6) เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี  
รุ่นละ  4  คน  รวม  32 คน 
7) เปตองชาย/หญิง12,14,16,18ปี  รุ่นละ  6  
คน  รวม  48 คน 
8) กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี รุ่นละ  
15  คน  รวม  120 คน 

11,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลและ
จังหวัดที่

เป็นเจ้าภาพ 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
31 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาประจ าปี  

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ดและ
โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

5 
 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านดนตรีและนันทนาการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  ฝึกซ้อมดนตรีหรือวงโยธวาทิตก่อน
การเข้าร่วมแข่งขันดนตรีหรือวง 
โยธวาทิตในรายการแสดงในงานต่างๆ  
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

6 โครงการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอล พลาญชัยคัพ 

-  จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
ใกล้เคียง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
32 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการฝึกซ้อมและร่วม
การแข่งขันกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ 

-  ฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬา
รายการ ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

หน่วยงานที่
เป็นเจ้าภาพ

ภายใน
จังหวัด

ร้อยเอ็ดและ 

ส านัก
การศึกษา 

            

8 
 
 
 

โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติ 

- จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กภายในจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมใน
งานวันเด็กแห่งชาติ  โดยเป็นค่า
ด าเนินการ/ค่ารางวัล และค่าตอบแทน 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บึงพลาญชัย
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

9 โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล 
”พลาญชัยคัพ 

-  จัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลให้กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
ใกล้เคียง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

แบบ  ผด. 02 
33 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการเข้าค่าย 
พักแรมลูกเสือ 
ยุวกาชาดและเนตรนารี 
กลุ่มโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

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

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

11 โครงการประกวด 
วงดนตรี “พลาญชัย 
มิวสิค เฟสติวัล 

-  จัดประกวดวงดนตรีเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เยาวชนได้ให้ความสนใจใน
การแสดงออกทางด้านดนตรีแสวงหา
ความรู้ความสามารถและหันมาเล่น
ดนตรีสตริงมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

แนวทางการพัฒนา 4.1  เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
     4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

4.4  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
 
4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห ์

 

35 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเพศวิถี 
รอบด้าน 

- คัดกรองแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง
แพร่เชื้อและลดอัตราการติดเชื้อของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ 
- คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ให้บริการทาง
เพศในเขตเทศบาลฯ 
- สร้างกระแสความตระหนักและ
ตื่นตัวในการปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

  20,000 
(งบ กปสท.) 

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

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร้อยเอ็ด 

            

 

36 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

-  รณรงค์ควบคุมท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายและก าจัดลูกน้ า
ยุงลายพร้อมพ่นสารเคมีก าจัดยุงใน  
โรงเรียน / ชุมชน / ศาสนสถาน / 
ส่วนราชการ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ครู 
แกนน านักเรียน กรรมการชุมชน /
อสม. และชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
-  เปิดการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและจัด
กิจกรรมประกวดโรงเรียน/ชุมชน
ปลอดลูกน้ ายุงลาย 
-  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในการปูองกันและควบคุมโรค 
 

400,000
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร้อยเอ็ด 

            

 

37 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปูองกันควบคุม 
โรคฉี่หนู 

-  รณรงค์ก าจัดหนูทุกชุมชน         
-  รณรงค์ก าจัดหนูในตลาดเทศบาล
ฯ  ทั้ง 3 แห่ง 
-  ออกประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ โรคฉี่
หนูในชุมชน 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ตลาดสดในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข 
- งานควบคุม
โรค 

            

4 
 
 
 
 

โครงการศูนย์เด็กเล็ก 
น่าอยู่และปลอดโรค 

๑. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๒. อบรมครูพี่เลี้ยง / บุคลากร / 
ผู้ปกครองที่เก่ียวข้องในศูนย์เด็ก
เล็ก  อบรม อสม.ให้มีทักษะการให้
ค าแนะน าติดตามพ่อแม่เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยหนังสือ
เล่มแรกและการสนับสนุนศูนย์เด็ก  
๓. ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
เกณฑ์กรมอนามัย 
๔. ตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 

20,000 
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนและ
ศูนย์เด็กเล็กใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาล
เมือง
ร้อยเอ็ด 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสาธารณสุข
สัมพันธ์เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- จัดท าเขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ
เตรียมบุคลากรและเวชภัณฑ ์อุปกรณ์ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน
ทราบ 
- จัดหน่วยบริการเพ่ือออกปฏิบัติงาน
ให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆ เช่น 
- ให้ค าปรึกษา วางแผนครอบครัว 
- การตรวจรักษาโรคเบ้ืองต้น  
- แจกทรายอะเบท และยาเบ่ือหนู 
- ให้บริการตัดผมฟรี  
- ให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ 
- ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟูา 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
- ให้บริการปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมาย 
และคดีความ 
- ให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยห้องสมุดเคลื่อนท่ี 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

ชุมชน 
๒๐ ชุมชน 

ในเขต
เทศบาลฯ 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ส่งเสริมสารไอโอดีนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

๑.จัดท าโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
๒.แบ่งเขตรับผิดชอบให้ อสม.  
เพื่อตรวจคุณภาพเกลือในแต่ละ
บ้านในเขตรับผิดชอบของตน 
๓.รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
หญิงตั้งครรภ์และประชาชนเรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีนและการ 
๔.จัดท าปูายประชาสัมพันธ์รวมถึง
สนับสนุนเกลือไอโอดีนในชุมชน 
๕.ออกติดตามเยี่ยมและให้ความรู้
แก่ประชาชนการใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนในครัวเรือนอย่างต่อเน่ือง  
 
 

85,000 
(งบ กปสท.) 

๒๐ ชุมชน 
ในเขต

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 

- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 

            

 

40 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กแรกเกิด 
ถึง ๕ ปี 

๑.จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ  
๒. ส ารวจเด็กแรกเกิด - 5 ปี ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ชั่งน้ าหนัก,วัดส่วนสูง ประเมิน
พัฒนาการเด็กแรกเกิด –  5 ปี –แก้ไข
ภาวะทุพโภชนาการแก่เด็กที่มีปัญหา 
๓. อบรมความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ 
๔. ประเมินผล 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

ศูนย์ศสมช.
เทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

งานศูนย์ 
บริการ

สาธารณสุข    
กองสาธาณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

            

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการ
หน่วยปฐมภูมิเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์แพทย์
ชุมชน 

(วัดเหนือ) 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 

แบบ  ผด. 02 
41 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนิน งานสร้าง
เสริมสุขภาพภาค
ประชาชน 

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

230,000 
(งบ กปสท.) 

- ห้อง
ประชุม

สุนทรเทพ 
(ชั้น 3) 
เทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 

            

แบบ  ผด. 02 
42 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมองและโรคอ้วนลงพุง) 

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

70,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

 ๒๐ ชุมชน 

-งานควบคุม
และปูองกัน
โรคไม่ติดต่อ
และสารเสพ
ติด กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาล
เมือง
ร้อยเอ็ด 

            

 

แบบ  ผด. 02 
43 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการลดละเลิก
บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโทษพิษภัยของบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน/
ชุมชน/สถานประกอบการ/สถานที่
สาธารณะ 
- ดูแลจัดสถานที่ราชการส านักงาน 
สถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

30,000 
(งบ กปสท.) 

- เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- สถาน 
ศึกษาในเขต

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 

            

12 
 
 
 

 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมวัณโรค 

- อบรมฟื้นฟูวิชาการให้กับประชาชนพี่
เลี้ยงในการกินยาในผู้ปุวยวัณโรค
รับประทานยาติดต่อกัน 6 เดือน 
- จัดงานวัณโรค (24 มี.ค.)ของทุกปี 
- จัดระบบติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับงาน
คลีนิควัณโรคโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้
ความรู้ประชาสัมพันธ์ค้นหาผู้ปุวยใน 
ชุมชน/โรงเรียน/ที่ท างาน/ วัด/ เรือนจ า 

20,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- สถาน 
ศึกษาในเขต

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

แบบ  ผด. 02 
44 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการเก่งก่อนเกิด  - ส ารวจหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดจาก
คลินิกฝากครรภ์ของ รพ.ร้อยเอ็ด และเก็บตก 
รายท่ีฝากครรภ์ท่ีคลินิกเอกชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
- อบรม อสม. ด้านอนามัยแม่และเด็ก 
- เย่ียมประเมินหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดในชุมชนพร้อมประเมินพัฒนาการทารก
แรกเกิด 
- รณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอด 
- อบรมความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ท่ีฝากครรภ์ 
รพ.ร้อยเอ็ด 
- ประกวด อสม.ดีเด่นด้านอนามัยแม่และเด็ก 
- ประกวดเด็กสุขภาพดีและพัฒนาการสมวัย 
ท่ีผ่านการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ 
- ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 

85,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน

เขตเทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 
- คลินิกฝาก
ครรภ์ รพ.
ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

- รพ.
ร้อยเอ็ด 

            

แบบ  ผด. 02 
45 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- เขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ 
- ส ารวจกลุ่มเปูาหมายเพ่ิมจากทะเบียนในปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดย
เจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม., อผส. จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุให้
เป็นปัจจุบัน 
- จัดประชุม สัมมนา  ผู้สูงอายุ ทั้งในและนอกสถานที่
ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ  เดือนละ ๑ ครั้ง โดย
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นการส่งเสริมทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่าง
ครอบคลุม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ทะนุบ ารุงศาสนสถานที่
สาธารณะต่างๆ 
-  จัดกิจกรรมเน่ืองในวันผู้สูงอายุ  เช่น รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จัด
ประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี  กิจกรรมท าบุญตักบาตร  กิจกรรม
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจ าปี  และกิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ 
- จัดตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุ 
- สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

สถานแสดง
พันธ์ุสัตว์น้ า 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข    

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

            

แบบ  ผด. 02 
46 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการปูองกันและ 
ควบคุมภาวะ
โภชนาการเกินในเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการเกินในเขตเทศบาลฯ 
- จัดเวทีน าเสนอผลงานและแสดง
นิทรรศการผลการด าเนินโครงการ 
ปูองกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกิน  
- รณรงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติ
ตนในการควบคุมอาหาร 
- ออกประเมินโรงเรียน 
- ติดตามประเมินผล 

12๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนใน
เขตเทศบาล
เมือง
ร้อยเอ็ด 

- งานส่งเสริม 
สุขภาพตาม
กลุ่มวัยกอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม   
เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 
 
 

            

 

47 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการรณรงค์
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อจากสัตว์ 
สู่คน 
 

-ส ารวจจ านวนสัตว์เลี้ยงในเขต  
-เก็บตัวอย่างเพื่อเฝูาระวังการระบาด  
-ออกควบคุมเม่ือเกิดการระบาด  

20,000  
(งบเทศบาล) 

- ชุมชน 
20 ชุมชน 

ในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 
 

- กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
-ปศุสัตว์จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
-ปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

 

            

17 โครงการส่งเสริม
สุขภาพพระภิกษุ
สามเณร 

- อุดหนุนโรงพยาบาลจุรีเวชร้อยเอ็ด
ออกเยี่ยมและตรวจพระภิกษุสามเณร
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

30,000 
(งบ กปสท.) 

พระภิกษุ
สามเณรใน
ชุมชนวัด
เวฬุวัน วัด
บูรพาภิราม 
วัดกลางฯ 
วัดสว่าง
อารมณ์ 

โรงพยาบาลจุรี
เวชร้อยเอ็ด 

            

48 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกใน
เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด   

๑.จัดท าแผนงาน การออกให้บริการ
ตรวจคัดกรอง 
๒.อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และจัดกิจกรรมรณรงค์ เก่ียวกับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง     
๓.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โดยตรวจ pap smear และ VIA 
4.การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  
5.ส่งต่อผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วมีผล
ผิดปกติให้ได้รับการักษา 
6.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐ ชุมชน
ในเทศบาล 
เมือง
ร้อยเอ็ด 

-งานควบคุม
และปูองกัน
โรคไม่ติดต่อ
และสารเสพ
ติด กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  
 

            

19 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

- สนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จ านวน 20 ชุมชน 
- ชุมชน น าเสนอโครงการ เพื่อน าไป
พัฒนาชุมชนตนเอง 

300,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขต
เทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20  โครงการรณรงค์
ปูองกันและควบคุม
โรคที่พบบ่อยตาม
ฤดูกาล 

- จัดอบรมให้ความรู้ อสม. เรื่องโรคมือ
เท้าปากและไข้หวัดใหญ่ 
- ออกให้ค าแนะน าในการดูแลปูองกัน
ควบคุมโรคในกรณีมีการรับแจ้งว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือ
เท้าปาก 

20,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

งานควบคุม
โรค 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

            

21 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

- สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- พัฒนาสุขภาพประชาชนในระดับ
ท้องถิ่น 
 

959,000 
(งบเทศบาล) 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
เทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

22 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- ฝึกอบรม 6 วันและศึกษาดูงาน
สาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวม 300 คน 
 

50,000 
(งบเทศบาล) 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการแว่นแก้วเพื่อน้อง  - โรงเรียนตรวจคัดกรอง  
วัดสายตา นักเรียนทุกคน 
ในเขตเทศบาลและส่งรายชื่อ  
นักเรียนที่สายตาผิดปกติ   
- ตรวจคัดกรองนักเรียนที่มี 
ความผิดปกติทางสายตาอย่าง  
ละเอียด  โดยเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านสายตา 
- พบจักษุแพทย์ตัดแว่นเพื่อ 
ตัดแว่นสายตา 
- ตัดแว่น  มอบแว่น    
- ติดตามประเมินผล 
 

๕o,ooo 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียนใน
เขต 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานส่งเสริม 
สุขภาพตาม
กลุ่มวัยกอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

- โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
จุรีเวชร้อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสา 
สมัครดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงอายุเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด   

- อบรมให้แก่อาสาสมัครดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทั้ง 20 ชุมชน จ านวน 154 
คน ในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้และความม่ันใจ
ในการดูแลผู้สูงอายุ 
- เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ เจ็บปุวยเรื้อรัง เยี่ยมเครือข่าย
ผู้สูงอายุ โดยทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน และส่งต่อการดูแลแก่ศูนย์หรือ
โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ 
- พัฒนาอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชนและสร้างอาสาสมัครดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพ
และต่อเน่ือง 
 

100,000 
(งบ กปสท.) 

ชมรม
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
เมือง
ร้อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพ่ือป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

- ตรวจประเมินและแนะน าสถาน
ประกอบการร้านอาหารในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ประกวดสถานประกอบการ
ร้านอาหาร 
- ตรวจประเมินและแนะน าแผงลอย 
ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- สถาน
ประกอบการ 
ร้านอาหาร 

ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- ฝุายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

26 โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 

- อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารใน
โรงเรียน ภายในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ตรวจประเมินและแนะน า
ร้านอาหารในโรงเรียน ภายในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- สถาน
ประกอบการ 
ร้านอาหาร

และแผงลอย
ในและหน้า
โรงเรียน

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

 

- ฝุายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

53 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด   
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเลี้ยง 
การดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงสัตว์เลี้ยง และผลกระทบของ
การทิ้งให้กลายเป็นสัตว์จรจัด 
- ดูแลสุนัขจรจัดภายในบ้านพักสุนัข
จรจัด(ฉีดวัคซีน ผ่าตัดท าหมัน ดูแล
สุขภาพเบื้องต้น) 
 

65,000 
(งบเทศบาล) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน
เขตเทศบาล
เมือง
ร้อยเอ็ด  
 

- งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            

2 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

- ส ารวจประชากรสุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ออกบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000 
 (งบทศบาล) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน

เขตเทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 
 

- งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- ปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- ปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 
 

            

แบบ  ผด. 02 
54 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการท าบุญโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  ท าบุญตักบาตร  เลี้ยงพระ และ
ถวายเครื่องไทยธรรม 

30,000 
(งบทศบาลฯ) 

- โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

4 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน 
ตลาดสดน่าซ้ือ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการค้า 
ในตลาด 
- กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning 
day  
- กิจกรรมรณรงค์สุขาน่าใช้ถูกใจ  
ชาวตลาด 
- กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย  
ใส่ใจสุขภาพ 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ประกอบการ 
- กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- กิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบ
ตลาด 
 
 

190,000 
(งบทศบาลฯ) 

- ตลาดสด
เทศบาล  
ในเขต

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด    
ทั้ง 3 แห่ง 

- ฝุายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

แบบ  ผด. 02 
55 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาสถานที่
จ าหน่ายเน้ือสัตว์สะอาด
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
 

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

60,000 
(งบเทศบาล) 

- ตลาดสด
เทศบาล ใน
เขตเทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ดทั้ง 

3 แห่ง 

- กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- ปศุสัตว์จังหวัด

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

- สาธารณะสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด 
- สาธารณสุข
อ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

            

 

56 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการพัฒนา และ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
บริการแต่งผม-เสริมสวย 
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- ตรวจประเมินและแนะน าสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-  ประกวดสถานประกอบการ 

50,000 
(งบเทศบาล) 

สถานบริการ
แต่งผม-เสริม

สวยใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 
 
 

- ฝุาย
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

7 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการ 
 

- ตรวจแนะน ากิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
- ประกวดสถานประกอบการ
ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

90,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

 

สถาน
ประกอบ การ

ในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

 

- ฝุาย
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
 
 
 

โครงการร้านอาหาร
ปลอดภัย เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 

- ส ารวจและตรวจประเมิน
ร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ร้านอาหารใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

 
 

- ฝุายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

9 โครงการสุขาน่าใช้ -กิจกรรมประกวดสุดยอดส้วม 
- กิจกรรมรณรงค์การใช้ส้วม  
- กิจกรรมการวิเคราะห์หาเชื้อโรค
ในส้วม 
 

80,000 
(งบเทศบาล) 

ห้องน้ า
สาธารณะ 
ภายในเขต

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 

 

- ฝุายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

58 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.3  แนวทางการพัฒนา   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันยาเสพติดในชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติด  20 ชุมชน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
ประชากร 
- ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด  

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
คลองคูเมือง
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด ในโรงเรียน 

-  จัดอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จ านวน  100 คน  ให้
ห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

3 
 
 

 

โครงการรณรงค์เพื่อ
ปูองกันยาเสพติด  
ในสถานศึกษา 

- อบรมครูวิทยากรแกนน ายาเสพติด 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- รณรงค์ปูองกันยาเสพติดใน 
สถานศึกษา 

247,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดและ
ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการออกตรวจท่อธาร
ประปาดับเพลิง 

- ออกตรวจสอบท่อธารประปา
ดับเพลิงร่วมกับส านักงานประปา
ร้อยเอ็ดที่ติดตั้งตามถนนสายต่างๆ 
ในเขตพื้นที่ศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย  ปีละ 2 ครั้ง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

            

2 
 
 
 
 

โครงการออกตรวจ  
เครื่องเคมีดับเพลิง 

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิง
ที่ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ในเขต
พื้นที่ศูนย์ความร่วมมือ 
ด้านบรรเทาสาธารณภัย  
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

            

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ด าเนินการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการด าเนิน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีพื้นที่ต่อเน่ืองกับพื้นที่เทศบาลฯ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
60 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- จัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ครอบคลุมพร้อมฝึกซ้อมแผน ดังน้ี  
1) แผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 
60 เล่ม โดยก าหนดให้มีการ 
ฝึกซ้อมตามแผน อย่างน้อย  
ปีละ 3 ครั้ง 
2) แผนเฉพาะกิจปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยช่วงฤดูหนาวและฤดู
แล้ง จ านวน 60 เล่ม 
3) แผนเฉพาะกิจปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัยและวาตภัย 
จ านวน 60 เล่ม 
4) แผนเฉพาะกิจปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแล้ง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
61 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจแนะน า  
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยตามอาคารที่มี
ความเสี่ยงภัย  9 
ประเภท 

- แต่งตั้งเจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เพื่อการออกตรวจตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ในพื้นที่ศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ  
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 โครงการสนับสนุนศูนย์
ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย  

- สนับสนุนศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริหาร
กิจการของศูนย์ฯ 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

            

 

แบบ  ผด. 02 
62 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
 
 
 

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

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

            

8 โครงการจัดกิจกรรม  
วัน อปพร. 

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

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

            

 
 

63 
แบบ  ผด. 02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการสั่งใช้  อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัด อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
อ านวยความสะดวกรักษาความ
ปลอดภัย หน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล
ฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันท าการ 
ตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.00 น. 
โรงเรียน ละ 2 คน  
2) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการ
ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ช่วง
เทศกาล ปฏิบัติหน้าที่เป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน และช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 7 วัน รวม 14 วัน  
ปฏิบัติหน้าที่วันละ 4 คน ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
64 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 
 
 
 
 
 
 

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน  
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  
- ตั้งจุดเตือน และจุดบริการ
ภายใน 
- จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าที่ศูนย์ฯ 
ตลอด 24 ชั่วโมง คอยแนะน า 
ควบคุมและช่วยเหลือผู้ที่มีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น
วัยรุ่นหรือผู้ที่ขับขี่ที่เมาสุรา
ตลอดจนให้บริการ และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้เส้นทาง  
ในพื้นที่ 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
65 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการฝึกซ้อมเจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสา
ธารณภัยฯ 

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

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

12 โครงการตรวจประเมินความ
พร้อมศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย  
 

 

- ตรวจประเมินความพร้อมศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อปท. ท้ัง 5 แห่ง ดังนี้ 
1) ทม. ร้อยเอ็ด  2  คร้ัง 
2) อบต. เหนือเมือง 2  คร้ัง 
3) อบต.รอบเมือง  2  คร้ัง 
4) อบต.ดงลาน  2   คร้ัง  
5) อบต.ขอนแก่น  2  คร้ัง 

15,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการอบรมเบื้องต้น
ให้แก่พนักงานสถาน
ประกอบการภายในเขต
พื้นที่ศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย  
 

 

-  อบรมพนักงานสถาน
ประกอบการภายในเขตพื้นที่ศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณ
ภัย จ านวน 100 คน ดังน้ี  
ทม. ร้อยเอ็ด 40 คน 
อบต. เหนือเมือง 15  คน 
อบต.รอบเมือง  15  คน 
อบต.ดงลาน  15  คน 
อบต.ขอนแก่น  15  คน 
 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 

แบบ  ผด. 02 
67 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนด้านการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 
 

 

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

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 

68 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการประเมินความ  
พึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการของศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทา  
สาธารณภัยฯ 
 
 

 

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

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

16 
 
 
 
 
 

โครงการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 
 
 

 

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

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
69 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 
 
 
 
 
 

โครงการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการ
ปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
 
 

 

- จัดส่งผลงานที่มีความโดดเด่นใน
ด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เข้ารับการประเมิน เพื่อรับ
รางวัล ดังน้ี  
1) โครงการตรวจประเมินศูนย์  
อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น 
2) โครงการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้าน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3) โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน 
 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
70 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดระบบความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาลฯ 

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

๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ตลาด ในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 
 
 
 

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

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
71 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3) จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยที่
จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะต่างๆและ
บริเวณสถานศึกษาต่างๆให้เป็นระเบียบ 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 
 
 
 

 4) จัดระเบียบผู้ค้าร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งวาง
สินค้าของตนเองเพื่อจ าหน่ายสินค้าบน
ทางเท้าของถนนทุกสายในเขตเทศบาล ให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้ทางเท้าสัญจรได้  
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

  5) เฝูาระวังรถบรรทุกดิน หิน ทราย และ
อ่ืนๆ ที่ ว่ิง เข้า-ออก หรือว่ิงภายในเขต
เทศบาล ในห้วงระยะเวลาเร่งด่วน ได้แก่ 
ช่วงเวลา 07.00-09.00น .และ15.00-
17.00น. เว้น วันหยุดราชการ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
72 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการกวดขัน 
การปิดแผ่นประกาศ 

- เฝูาระวังและกวดขันการติดแผ่นปูาย
โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใบปลิวใน
ที่หรือทางสาธารณะต่างๆภายในเขต 
เช่น ตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟูา เป็นต้น 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

3 
 
 
 
 

โครงการควบคุมการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 
 
 

- เฝูาระวังการโฆษณาและรถแห่โฆษณา
เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุร าคาญ 
และควบคุมมิให้ใช้เสียง นอกเหนือจาก
ใบอนุญาต 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

4 โครงการจัดระเบียบที่
สาธารณะและทางเท้าใน
เวลากลางคืน 

- จัดระเบียบผู้ประกอบการ  ร้านค้า  
หาบเร่  แผงลอย  ที่ตั้งวางหรือจ าหน่าย
สินค้าบนทางเท้าในเวลากลางคืนให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชน
สามารถใช้ทางเท้าสัญจรได้ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 

ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

แบบ  ผด. 02 
73 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -  ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต  จ านวน  3,856 ราย 

23,200,800 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 
 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ -  คนพิการได้เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต  จ านวน  219 ราย 

3,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 
 

 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

-  ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ 
เปิดเผยตนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

- ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ในเขตเทศบาล ทั้ง 20 ชุมชน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5 
 

 

โครงการด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

 

-  อบรมให้ความรู้แก่สตรีด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว  
ทั้ง  20  ชุมชน 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  
 

- ออกส ารวจคนพิการในเขตเทศบาลทุก
ชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลและแยกประเภท  
คนพิการ 
- จัดอบรมผู้ดูแลคนพิการให้ความรู้สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการอ่ืนๆ 
- ส่งเสริมให้คนพิการตั้งชมรม 
- ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการแต่ละประเภท  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

7 
 

 

โครงการพัฒนาและ
ควบคุมการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

  

- อบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  
การฌาปนกิจ 
- ออกตรวจแนะน าเจ้าหน้าที่สมาคมฯ  
ถึงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารและการ
รายงานต่าง ๆ  
- จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อลงพื้นที่
แนะน าประชาชนให้ทราบเก่ียวกับการเป็น
สมาชิกและการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

75 
แบบ  ผด. 02 



 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
           
     5 .2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

5.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
5.4 บ าบัดและจัดการขยะ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งไฟฟูา 
แสงสว่างโคนต้นไม้ 
ในบึงพลาญชัย 

-  จัดซ้ือโคมฉายชนิด  LED  ขนาด
100  วัตต์  เพื่อติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างโคนต้นไม้ในบึงพลาญชัย   

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในบึง 
พลาญชัย 

งานไฟฟูา 
กองช่าง 

            

2 
 
 
 

 

โครงการซ่อมเปลี่ยนไฟฟูา
เสาสูงในเขตเทศบาลและ
สวนสาธารณะ 

-  จัดซ้ือโคมฉายชนิด LED  ขนาด
400  วัตต์  เพื่อใช้ในการซ่อม
เปลี่ยนไฟฟูาเสาสูง High Mast 
ในเขตเทศบาลและสวนสาธารณะ 
 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในบึง 
พลาญชัย 

งานไฟฟูา 
กองช่าง 

            

3 
 
 

 

โครงการจ้างเหมาดูแล
สวนหย่อมริมคลองคูเมือง 

-  จ้างเหมาเอกชนเพื่อดูแล
สวนหย่อมริมคูเมืองเพื่อให้
สวนหย่อมมีความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

สวนหย่อม
ริมคลอง 
คูเมือง 

งานสวนฯ 
กองช่าง 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดมุมสวนหย่อม
เป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึก 
ในบึงพลาญชัย 

-  จัดซ้ือพันธ์ุไม้สีสันต่าง ๆ  น ามา
จัดเป็นมุมถ่ายภาพบริเวณสนามหลัง
ศูนย์ฟิสเนส 
-    จัดท าปูายชื่อบึงพลายชัยจังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นฉากด้านหลัง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในบึง 
พลาญชัย 

งานสวนฯ 
กองช่าง 

            

5 
 
 
 

 

โครงการติดตั้งอุปกรณ์  
ออกก าลังกายกลางแจ้ง  
3 แห่ง 

-  จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย
ส าหรับผู้ใหญ่และเด็กโต จ านวน   
6  จุด 
-  จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสะดวก
ปลอดภัยอ านวยความสะดวกได้ดี  
-  ติดตั้งปูายบอกวิธีการใช้อุปกรณ์
ในการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม  
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คูเมืองหน้า
ร้านตรงมิน 
- คูเมือง 

ร.พ.ช. เดิม 
- คูเมืองหน้า

หน้าศูนย์
เด็กเล็ก 

งานสวนฯ 
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการปลูกหญ้าแฝก -  เพื่อสนองพระราชด าริและ
ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกให้มากขึ้น  
โดยเตรียมพื้นที่รอบคูเมืองและจัดส่ง
หนังสือขอพันธ์ุหญ้าแฝกจาก
ส านักงานพัฒนาที่ดิน   

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

คูเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานสวนฯ 
กองช่าง 

            

7 
 
 
 

 

โครงการจัดซ้ือศาลา
พักผ่อน 

-  จัดซ้ือศาลไม้ทรงไทยแบบมี
หลังคาผนังเปิดโล่ง  จ านวน  1 หลัง 
เพื่อให้มีจุดน่ังพักผ่อนหลบแดดฝน 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในบึง 
พลาญชัย 

งานสวนฯ 
กองช่าง 

            

8 
 
 

 

โครงการปลูกต้นอินทนิล
บกบนทางเท้า 

-  ส ารวจถนนเพิ่มทางเท้าว่างเปล่า
ทั้ง 2  ด้าน  เพื่อปลูกต้นอินทนิลบก 
 

95,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

งานสวนฯ 
กองช่าง 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาการรักษา
ความสะอาด ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

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

100,000      
(งบเทศบาลฯ) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน

เขต ทม.รอ. 

 

- กอง
สาธารณสุข  

และสิ่งแวดล้อม 

 

            

2 
 
 
 

โครงการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม 

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

270,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

- ฝุายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งปรับปรุงน้ าพุ
คลองคูเมือง 
 
 

-  ติดตั้งน้ าพุในคลองคูเมือง จ านวน  
30  หัว  น้ าพุสูง  2  เมตร จ านวน  
4  จุด 
-  ปรับปรุงระบบน้ าในคลองคูเมือง 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้
สวยงามลงตัวตามธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

น้ าพุ 
คลองคูเมือง 

งานศูนย์
เครื่องจักรกล 

กองช่าง 

            

 
 

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและจัดการขยะ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
ชีวภาพ 

1.เตรียมพื้นที่ท าปุ๋ยหมักประมาณ 
1 ไร่ 
2.เตรียมเศษหญ้าใบไม้ 
3.กองเศษหญ้าแล้วโรยด้วยมูลสัตว์
น าจุลินทรีย์ผสมราดน้ าบนกองปุ๋ย
ตามขั้นตอนแล้วรดน้ าทุก 7-10 วัน 
4.ประมาณ 2-3 เดือน เศษหญ้าจะ
ย่อยสลายเล็กลงและมีสีน้ าตาลถึงด า
แล้วน าไปบ ารุงดินต่อไป 
 
 
 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรือน 
ปุ๋ยหมัก 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานสวนฯ 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและจัดการขยะ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงและ  
พัฒนามลภาวะของน้ า  
ในบึงพลา ญชัย 

- ใช้เกลือเม็ดหว่านให้ทั่วผืนน้ าในบึง
พลาญชัยและสระบริสุทธ์ิ เพื่อ 
- ควบคุมอุณหภูมิของน้ าอย่าง
เหมาะสม 
- ลดความเครียดของสัตว์ เช่น ปลา, 
ตะพาบน้ าฯ 
- ใช้ปูนขาวหว่านให้ทั่วผืนน้ าในบึง
พลาญชัยและสระบริสุทธ์ิ  เพื่อ  
-ปรับความเป็น กรด ด่างของน้ า   
- ท าให้สารแขวนลอยต่างๆ
ตกตะกอน 
- ควบคุมการเกิดแก๊สไฮโดรเจน
ไดซันไฟ (แก๊สไข่เน่า) อันเป็นเหตุให้
มีกลิ่นเหม็น 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บึงพลาญชัย
และสระ
บริสุทธ์ิ 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานสวนฯ 
กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 

แนวทางการพัฒนา 6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
     6.2  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 
6.5   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
6.6  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าระบบและ
ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

- ด าเนินการจัดท าระบบและส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐานทุกครัวเรือนภายใน
เขตเทศบาลฯ 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 
 
 
 

โครงการย้ายชุมชนจัดหาที่
อยู่ใหม่ ผู้บุกรุกคูเมือง
ก าแพงเมืองร้อยเอ็ดและที่
สาธารณะ 

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

145,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนริมคลอง
และโรงกลั่น
สุรา(เดิม) 

กอง
สวสัดิก
ารสังคม 

            

3 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน 

- ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 20 ชุมชนๆละ  15 คน  
รวม 300 คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการปรับปรุงพื้นที่
คลองคูเมือง 

- รับคืนพื้นที่จ านวน 250 แปลง 
และปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ริมคลอง 
คูเมือง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

            

5 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานหอพัก  

- เพื่อให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ
แก่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดการ
หอพัก ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
2558    

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 
 
 
 
 

โครงการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  

 

- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการจัดประชาคม
ต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าวารสาร
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- จัดท าวารสารปีละ 4 ครั้งๆ ละ 
700 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่
กิจการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ให้กับส่วนราชการ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

2 โครงการจัดท าปฎิทิน
ประจ าปี 

- จัดท าปฎิทินประจ าปี เพื่อแจกจ่าย 
ให้หน่วยงาน ชุมชน ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จ านวน 12,000 ชุด  

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

3 
 
 
 
 

โครงการจัดท าวีดีทัศน์ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจการเทศบาล 

เพื่อจัดท าวีดีทัศน์การเสนอผลงาน
ภารกิจของเทศบาลให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานที่มาเยี่ยมชมกิจการ
เทศบาล 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ
และระเบียบฯ ของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- จัดท าคู่มือรวบรวมเทศบัญญัติและ
ระเบียบฯ ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้
พนักงานเทศบาลได้มีคู่มือแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

5 โครงการปรับปรุง  
โปรแกรมระบบ  
สารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) 

ปรับปรุงชั้นข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ
สารสนเทศฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

6 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
แผนด าเนินการและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
 

 

โครงการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- จัดท ารูปเล่มเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

8 
 
 
 

โครงการรับการประเมิน  
อปท. 

- จัดท าเอกสารข้อมูลส่ือวีดีทัศน์
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
ประกวด รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในการด าเนินการ 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

9 โครงการจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายผู้บริหารประจ าปี 

- จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปี  
เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  จ านวน  ๑๐๐  เล่ม 
 

๓,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

 

แบบ  ผด. 02 
89 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

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

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

11 โครงการจัดงาน 
วันท้องถิ่นไทย 

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

50,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานรัฐพิธี 
ส านักปลัดฯ 

            

12 โครงการสร้างส านึกพลเมือง
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

- ด าเนินการจัดการอบรมสร้างส านึก
พลเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

2๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

แบบ  ผด. 02 
90 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
 ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 

2๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

14 โครงการจัดท าคู่มือบริการ
ประชาชน 

- จัดท าคู่มือบริการประชาชน เพื่อ
เผยแพร่ในบริเวณส านักงานและ
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

5,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

15 
 
 
 

โครงการอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน - อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด แก่เทศบาล
ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

 

แบบ  ผด. 02 
91 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับลดการใช้
พลังงาน 

- ประเมินและสรุปผล  การลด
ปริมาณการใช้น้ ามัน/ไฟฟูา/
น้ าประปา โทรศัพท์ ของหน่วยงาน
ในสังกัด ที่สามารถด าเนินการได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมมอบใบ
ประกาศฯ 

๒,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

2 
 

 
 
 

โครงการคัดเลือกพนักงาน
และพนักงานจ้างดีเด่น 

- คัดเลือกพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง ดีเด่นปีละ 1 ครั้ง  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

  

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

3 โครงการอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมให้กับคระผู้บริหาร           
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างฯ ปีละ  
1 ครั้ง  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

แบบ  ผด. 02 
92 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 

- อบรมให้ความรู้เฉพาะด้านใน 
การปฏิบัติงาน ของสายงานบริหาร
ของเทศบาล 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

5 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

- อบรมให้ความรู้พื้นฐาน  ในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลที่
บรรจุหรือโอนย้ายมาใหม่ตลอดจน
การอบรมในหลักสูตรพื้นฐานต่างๆที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ช่างด้านเขียนแบบ ด้วย
คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับช่างเขียน
แบบ  นายช่างโยธาสถาปนิก  
วิศวกรโยธา ลูกจ้าง และบุคลากรใน
กองช่าง  จ านวน 30 คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ห้องประชุม
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งาน 
สถาปัตยกรรม  

กองช่าง 

            

แบบ  ผด. 02 
93 



 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีอากรฯ ใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

-  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการช าระภาษี 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายพัฒนา
รายได้ 

กองคลัง 

            

2 
 

 

โครงการบริการต่อสัญญา
ตลาดและค่าเช่าทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ  นอกสถานที่
และนอกเวลาราชการ  
 

- ออกให้บริการต่อสัญญาเช่าอาคาร
พาณิชย์และการเช่าสิทธิต่างๆ 
นอกสถานที่  ทั้ง 4 ตลาด 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายจัดหา
ประโยชน์ 
กองคลัง 

            

3 
 

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

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายพัสดุ 
กองคลัง 

            

96 แบบ  ผด. 02 
94 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การส ารวจแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินพร้อม
บันทึกในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  
 

-  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่
เก่ียวข้องท าให้การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายแผนที่
ภาษี 

กองคลัง 

            

5 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร ที่
ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน 

-  อบรมให้ความรู้บุคลากร
สถานศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุาย
บริหารงาน

คลัง 
กองคลัง 

 

            

6 
 
 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร ที่
ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ 

-  อบรมให้ความรู้บุคลากร
สถานศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายพัสดุ 
กองคลัง 

            

แบบ  ผด. 02 
95 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ของส านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 
 

-  ส านักการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง   
10 โรงเรียนสามารถส่งข้อมูล
สารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซด์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

134,400 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

-  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 แห่งๆละ 
200,000 บาท  
 
 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการค่าใช้จ่าย
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็ก
ยากจนระดับประถมศึกษา 
 
 

-  ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
เด็กยากจนระดับประถมศึกษา  
ตั้งจ่าย อัตราคนละ 1,000 บาท/ 
ปีการศึกษา จ านวน 2 ,774 คน 
เบิกจ่ายในอัตรา 40% รวม 1,110 
คน  

1,180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

4 โครงการค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัวระดับอนุบาล 

-  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ระดับอนุบาล ตั้งจ่ายอัตราคนละ 
850 บาท/คน/ภาคเรียน/2 ภาค
เรียน จ านวน 762  คน  

1,295,400 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

5 โครงการค่าจัดการเรียน 
การสอนรายหัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

-  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  จ านวน 160 คน รวม 2 
ภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1  คนละ 
700 บาท และ ภาคเรียนที่ 2 คน
ละ 1,000 บาท 

272,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการค่าจัดการเรียน 
การสอนรายหัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 หนองหญ้าม้า 
 

-  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 หนองหญ้าม้า 
ภาคเรียนที่ 1 คนละ 700 บาท 
และภาคเรียนที่ 2 คนละ 1,000 
บาท 

51,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

7 โครงการค่าจัดการเรียน 
การสอนรายหัวระดับ
ประถมศึกษา 
 

-  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ 
950 บาท/คน/ภาคเรียน/2 ภาค
เรียน จ านวน  2,921  คน 
 

5,549,900  
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

8 โครงการค่าอุปกรณ์การ
เรียนระดับประถมศึกษา  

-  ค่าอุปกรณ์ การเรียนระดับ
ประถมศึกษา อัตราคนละ 195 
บาท/ ภาคเรียน จ านวน 2 ภาค
เรียน จ านวน 2,921 คน 
 

1,139,190  
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการค่าอุปกรณ์การ
เรียนระดับอนุบาล 

-  ค่าอุปกรณ์ การเรียนระดับ
อนุบาล อัตราคนละ 100 บาท/ 
ภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน 
จ านวน 762 คน 

152,400  
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

10 โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

-  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา ตั้งจ่ายอัตราคน
ละ 240 บาท/ภาคเรียน/ 2 ภาค
เรียน จ านวน 2,921 คน 
 

1,402,080  
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

11 โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล 

-  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับอนุบาล  ตั้งจ่ายอัตราคนละ 
215 บาท/ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน 
จ านวน 762 คน   
 

327,660  
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการค่าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

-  ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา อัตราคนละ 360 
บาท/ ปีการศึกษา  จ านวน  2 ,921 
คน 

2,103,120  
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

13 โครงการค่าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับอนุบาล 

-  ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
อนุบาล  อัตราคนละ 300 บาท / 
ปีการศึกษา  จ านวน  762  คน 

457,200  
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

14 โครงการค่าหนังสือเรียน
ระดับอนุบาล – ป.6   

-  ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล – 
ป.6 จ านวน  3,683 คน จ่ายตาม
อัตราที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด (ระดับอนุบาล คน
ละ 200 บาท, ป.1 คนละ 561 
บาท, ป.2 คนละ 605 บาท , ป.3 
คนละ 622 บาท ,ป.4 คนละ 653 
บาท,ป.5 คนละ 785 บาท ,ป.6 
คนละ 818 บาท/ปีการศึกษา) 

2,083,610 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
กองวิชาการและแผนงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์กองวิชาการและ
แผนงาน ดังน้ี 
1) จัดซ้ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  จ านวน  2  ชุด ส าหรับ
งานประมวลผล ดังน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก 
 (๒ Core)  จ านวน ๑ หน่วย  
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)  ชนิด 
DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  
 ๘ GHz 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  
(Hard drive) ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า ๑ TB  จ านวน  
๑ หน่วย  
 

255,300 
(งบเทศบาลฯ) 

42,000 
 
 
 
 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  น้ิว 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า  
จ านวน  ๑  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐  Base – T  
หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า   
๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
Wi – Fi  ( ๘๐๒.๑๑b, g, n) และ
Bluetooth 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2) จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาด 3 KVA มีก าลังไฟด้านนอก 
ไม่น้อยกว่า  3 KVA (2,100 วัตต์) 
สามารถส ารองไฟฟูาที่ Full load 
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที  จ านวน 1 
เครื่อง   
3) จัดซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ 
LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 
จ านวน  1  จอ 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 
- รองรับความละเอียด การแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1080 Pixel 
- มี Refresh ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
 

35,000 
 
 

 
 
 

4,300 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4) จัดซ้ือล าโพงจัดซ้ือกล้องวีดีโอ
พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  2  ชุด 
ประกอบด้วย  
- ความละเอียดชนิด Full HD  
(1080)  บันทึกภาพลง SD ได้  
ชมภาพแบบออพทิคัลได้ ไม่น้อยกว่า 
12 เท่า ชมภาพแบบดิจิตอลได้ไม่
น้อยกว่า 25 เท่า 
- ไมโครโฟนชนิด Short gun  
พร้อมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง   
 
 
 
 
 

174,000 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริการ 
ด้านบัตรประจ าตัว
ประชาชนเคลื่อนที่  
เน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เพื่อให้บุคคลที่มีเกณฑ์จะต้องมีหรือใช้
บัตรประจ าตัวประชาชน กรณีต่างๆ  
เช่น - กรณีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
- กรณีบัตรหมดอายุ 
- กรณีเปลี่ยนที่อยู่/ย้ายที่อยู่ 
- กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล 
- กรณีบัตรหาย/ถูกท าลาย  เป็นต้น 
เป็นกลุ่มบุคคลอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน  
- เพื่อให้ประชนที่มาใช้บริการได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด 
- เด็กที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์และ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอมีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ทุกกรณี 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
(ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 
 
 
 

โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านการทะเบียน
ราษฎร 

- เพื่อให้ความรู้ด้านการทะเบียน
ราษฎรแก่ประชาชน 
- เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจของงานทะเบียนราษฎร  และ
ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  เช่น 
เอกสารเผยแพร่การให้ความรู้เก่ียวกับ  
งานทะเบียนราษฎร  เอกสารเผยแพร่
และให้ความรู้เก่ียวกับงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้าน 
การทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนทาง
สื่อต่างๆเช่น สถานีวิทยุท้องถิ่นวาไรตี้ 
ของเทศบาล,แผ่นพับ,วารสาร เป็นต้น  

2๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
(ส านัก

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

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

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


