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บทที่  1 
 

หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา 
 

  ปจจุบันนี้  รัฐไดมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใหอิสระ

ในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ

ปกครอง  การบริหารจัดการ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ีของตนเอง

โดยเฉพาะ 

  ดังนั้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงมีบทบาทหนาที่อยางกวางขวาง  ซึ่งการบริหารงานได

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยไดรวมคิดรวมวางแผน  การวางแผนจึงเปนกลไกสําคัญ

อยางหนึ่งที่ทําใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดบรรลุจุดมุงหมาย  เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548   กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนยุทธศาสตร  อันมีลักษณะเปนการกําหนดกรอบ  

แนวทาง    แผนงาน/โครงการ  ในการพัฒนาหรอืแกไขปญหา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติแผนจังหวัด  แผนอําเภอ  แผนชุมชน  ตลอดจนใหสอดคลองกับสภาวะความเปนจริง

ของทองถิ่น  เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสามปและการจัดทํางบประมาณประจําป 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เปนเอกสารท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน   พันธกิจ    และจุดมุงหมายการพัฒนายุทธศาสตร  

และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

2. เปนเอกสารท่ีกําหนดสภาพการณและแนวทางในการบรรลุพื้นฐานของการ 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลรอบดานอยางเปนระบบ 

3. เปนเอกสารท่ีมุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต  เปนกรอบในการ 

กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ใหมุงไปสูสภาพอันพึงประสงค  ไดอยาง

เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมแนวทางการพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุจุดมุงหมายที่จะ 

เกิดขึ้นในอนาคต 

2. เพื่อใหทราบถึงสภาพการณที่ตองการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมวิเคราะห 

ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ 

3. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาสามป 

4. เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 
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องคกรจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ประกอบดวย 

 1.  ผูบริหารทองถิ่น      ประธานกรรมการ 

 2.  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 

 3.  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 

 4.  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 

 5.  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

      ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน  กรรมการ 

 6.  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่น 

      คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  กรรมการ 

 7.  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่    กรรมการและเลขานุการ 

 8.  หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาท่ีจัดทําแผน   ผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการตามขอ  (3) (4) (5)  และ (6)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกได  ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรอยเอด็  มีอํานาจ ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิน่  โดยพิจารณาจาก 

   อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีที่มีผลกระทบตอ 

ประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

   ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ 

   ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัดและจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตร 

ที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง   เชน   การแกไขปญหาความยากจน   การปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด   กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่นแผนชุมชน 

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิน่  และ 

ความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณา 

2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา   เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ 

จัดทํารางแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนในการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีการสอดคลองกับแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึง

กําหนดกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรไว  ดังนี้  

1. การรวบรวมขอมูล   เพื่อประกอบการพิจารณางานวางแผน   เชน    ขอมูล   ปญหาและ 

ความตองการของประชาชน  จากการจัดทําแผนชุมชน  ขอมูลจากความจําเปนขั้นพื้นฐาน  ขอมูล

จากเวทีประชาคมเมืองขอมูลจากสภาพท่ัวไปของพื้นที่ ไมวาจะเปนเรื่องของการเมือง  การปกครอง   

เศรษฐกิจ   สังคม   การบริหารงานของเทศบาล 

2. การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาล    ในปจจุบันและ 

กําหนดประเด็นในการพัฒนา 

3. การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนา 

4. การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

5. การกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

6. การกําหนดเปาหมายการพัฒนา 

7. การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประโยชนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เทศบาลมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     เปนแผนแมบทเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ 

พัฒนาแกไขปญหา  ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิน่และนโยบายของผูบริหาร  

ตลอดจนทั้งการพัฒนาศักยภาพหรือความไดเปรียบของเทศบาลที่มีอยูจริง 

2. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี    เนื่องจาก  การวางแผนและกิจกรรมตาง ๆ   ไดจัดวางไว 

มุงไปสูจุดหมายเดียวกัน  และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคกร 

3.  เปนกรอบหรือแนวทาง  เพื่อการพัฒนาเทศบาลอยางมีระเบียบและเปนระบบ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



บทที่  2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ประวัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

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

สํานักงานเปนอาคารไมชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย   ตอมาป พ.ศ.  

2499  ไดสรางสํานักงานแหงใหม    เปนอาคารคอนกรตีสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงาน

เทศบาลทั่วประเทศ   ตั้งอยูที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไรเศษ   ตอมาเม่ือบานเมืองเจริญขึ้นและชุมชน

หนาแนนมากขึ้น   จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันที่   5   มีนาคม   2509  ทําใหมีพื้นที่ 

11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 23  ตอนที่ 21  วันที่ 5 มีนาคม 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชน

ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสรางอาคาร

สํานักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง  เปนอาคารคอนกรีต 3 ชั้น   ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลังเดิม ในป 

พ.ศ.2542   เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ 

  ตั้งแตหลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยูริมหวยเหนือฝงเหนือ หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม ตรงจุดที่ติดกับลําหวยเหนือไปทางทิศเหนือ 640 เมตร เลียบ

ตามริมหวยฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลกัเขตที่ 2   ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางถนนหายโศรกไป

ทางทิศตะวันตกตามแนวลําหวย 250 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 2  เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยูหางจากริมหวย

เหนือฝงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 3   เปนเสนขนานกับริมหวยเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 4  

ซึ่งตั้งอยูริมถนนเพลินจิตฟากตะวันตกหางจากคูเมือง  200 เมตร 

  ทิศตะวันออก 

  จากหลักเขตที่ 4  เปนเสนขนานกับคูเมืองไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยูหาง

จากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่ 121.640  ตาม

แนวเสนตั้งฉากไปทางทิศเหนือ 200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-

มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันออกถึงหลกัเขตที่ 6 หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23   

สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม   ตรงกิโลเมตรท่ี 123  ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 
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   จากหลักเขตที่ 6  เปนเสนตรงไปทางทิศใต ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สาย

รอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี  123  ถึงหลักเขตที่ 7   ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 23   สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี  121.500  ไปทางทิศใตตามแนวเสน

ตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 8 เปนเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทาง

หลวงจังหวัด  สายรอยเอ็ด-อาจสามารถ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  300 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 10 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ ตรงกิโลเมตรท่ี  5  ถึงหลักเขตที่ 11  ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัด

รอยเอ็ด-อาจสามารถไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนตั้งฉาก  300   เมตร 

  ทิศใต 

  จากหลักเขตที่ 11  เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางสามแยกทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ    ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  300 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 12   เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไป

ทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ 

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 13  เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ไปทาง

ทิศใตถึงหลักเขตที่ 14  ซึ่งตั้งอยูหางจากหลักเขตที่ 13  ระยะ  380 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 14   เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยูหางจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.330  ไปทางทิศ

ตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก 200 เมตร 

  จากหลักเขตที่   15    เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  25     สายรอยเอ็ด- 

สุรินทร  ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 16    ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  25  

สายรอยเอ็ด-สุรินทร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  ทิศตะวันตก 

  จากหลักเขตที่ 17  เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-

สุรินทร ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สาย

รอยเอ็ด-สุรินทร  ตรงกิโลเมตรที่  1.470  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

จากหลักเขตที่ 18  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 19  ซึ่งตั้งอยูหางจาก 

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.620 ไปทางทิศ

ตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  650 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 19  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 20  ซึ่งตั้ง 

อยูริมทางหลวงจังหวัด สายรอยเอ็ด-วาปปทุม  ฟากตะวันตก  ตรงกิโลเมตรท่ี  0.600 

  จากหลักเขตที่ 20  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 21  ซึ่ง

ตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี

118.885  ไปทางทิศใต  ตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตที่ 21 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-

มหาสารคาม   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 22   ซึ่งตั้งอยูริมหวยเหนือฝงตะวันตก 

  จากหลักเขตที่ 22  เลียบตามริมหวยเหนือฝงตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 

1.  การใชที่ดิน 
   

 การใชประโยชนที่ดิน 

  การกระจายตัวของการใชที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด โดยเฉพาะในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ในปจจุบันการใชที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยูในยานที่พักอาศัย    

ยานพาณิชยกรรมและบริเวณสถานที่ราชการ   รวมกันอยูอยางหนาแนนรอบ ๆ  บึงพลาญชัย                     

โดยยานพาณิชยกรรมเกาจะรวมกลุมกันอยูตามถนนผดุงพานิช  ถนนหายโศรกและถนนเกิดวรามิตร 

พาณิชยกรรมไดขยายตัวไปบริเวณดานใต ตามถนนราชการดําเนิน ถนนเทวาภิบาล จนถึงสุดเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยานที่พักอาศัยคอนขางหนาแนนอยูบริเวณรอบ ๆ  ยานพาณิชยกรรมถนนผดุงพานิช 

ยานวัดเหนือถนนสุริยเดชบํารุง บริเวณวัดกลางมิ่งเมือง สวนพื้นที่พักอาศัยเบาบางกระจายอยูทั่วไป

ปะปนกับวัดและโรงเรียนซึ่งมีกระจายอยูทั่วพื้นที่เขตผังเมืองรวม 

  บริเวณสถานที่ราชการ      รวมกลุมอยูบริเวณตอนใตของบึงพลาญชัย       บริเวณถนน

เทวาภิบาล   ถนนสุริยเดชบํารุง อาทิ  ศาลากลางจังหวัด  ศาล   ที่วาการอําเภอ  สํานักงานประกันสังคม

เทศบาล   สวนโรงพยาบาลและเรือนจําอยูบริเวณดานใตของเมือง 

  นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เชน โรงเรียน บังกะโล รานอาหาร 

กระจายตัวอยูตามแนวรอบบึงพลาญชัย   สองขางถนนหายโศรกและถนนคชพลายกุต  

  จากการพิจารณาโครงสรางถนน เสนทางคมนาคม พื้นที่รองรับการกระจายตัวของ

อาคารประเภทตาง ๆ แนวโนมมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดวาจะขยายตัวตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข  23   ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณดานทิศใตของชุมชน   ซึ่งการขยายตัวของการใชที่ดิน  

คาดวาจะเปนไปตามประเภทการใชที่ดินตามท่ีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด  พ.ศ. 

2549 ไดกําหนดไว 
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การใชประโยชนที่ดนิในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  พ.ศ.  2551 

(พื้นที่รับผิดชอบท้ังหมด  11.63  ตารางกิโลเมตร) 

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 

- พื้นที่การเกษตร   2.24 19.3 

- พื้นที่พาณิชย /ท่ีอยูอาศัย 6.67 57.3 

- พื้นที่คู คลอง / หนองน้ําสาธารณะ 0.34 2.9 

- พื้นที่สวนราชการ  0.60 5.1 

- พื้นที่วางเปลา 1.00 8.6 

- พื้นที่สวนสาธารณะ  /นันทนาการ 0.23 2 

- พื้นที่สถานศึกษา 0.35 3 

- พื้นที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 
 

 

2.  ดานสังคม 

ชุมชน 

 สภาพปจจุบันของชุมชนเมืองรอยเอ็ดทางดานกายภาพ  พบวา  ชุมชนเมืองรอยเอ็ดเปนเมืองเกา

ที่เคยรุงเรืองในอดีต  ยังคงมีคูเมืองและกําแพงเมืองบางสวนเหลืออยู  แสดงใหเห็นถึงลักษณะพื้นที่ของ

ชุมชนเมืองเกาคอนขางเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ลอมรอบดวยคูเมืองและกําแพงเมือง  มีบึงพลาญชัยเปน

สัญลักษณของจังหวัด  ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางเมืองของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ชุมชนในอดีตไดเกาะกลุม

ตามแนวถนนดานเขตคูเมือง บริเวณดานเหนือและดานตะวันออกของบึงพลาญชัยตามแนวถนนผดุง-

พานิช  ถนนหายโศรก  และถนนดํารงราษฎรวิถี  ปจจุบันชุมชนไดขยายไปในบริเวณดานใต และดาน

ตะวันออกของบึงพลาญชัยตามถนนเทวาภิบาล  ถนนประชาธรรมรักษ  และถนนปทมานนท  และได

ขยายตัวออกมานอกบริเวณคูเมืองและนอกเขตเทศบาลทุกดาน ตามแนวถนนที่แยกออกจากบริเวณ

ชุมชนเมือง  ดานทิศใตจรดถนนเลี่ยงเมือง สวนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ  ชุมชนสวนใหญยังเปนพื้นที่

เกษตรกรรม พื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือเปนพื้นที่เขตทหาร  เทศบาลไดแบงชุมชนยอยเพื่อการพัฒนา

ไว    20    ชุมชน  ไดแก   ชุมชนทานคร   ชุมชนวัดปาเรไร   ชุมชนวัดเหนือ     ชุมชนวัดคุม   ชุมชนศิริ

มงคล    ชุมชนวัดบึง   ชุมชนรอบเมือง    ชุมชนพระอารามหลวง ชุมชนทุงเจริญ     ชุมชนพิพิธภัณฑ      

ชุมชนตลาดหนองแคน    ชุมชนศรีอุดม     ชุมชนวัดเวฬุวัน     ชุมชนบานหนองหญามา    ชุมชน บขส.   

ชุมชนจันทรเกษม   ชุมชนโรงพยาบาล  ชุมชนราษฏรอุทิศ   ชุมชนโรงเรียนเมือง    และ  ชุมชนม่ันคง

พัฒนา ในแตละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนรวมกันบริหารและพัฒนาชุมชน  ประกอบดวย 

ที่มา    :    ขอมูลกองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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1. ประธานกรรมการชุมชน 

2. รองประธานกรรมการ 

3. กรรมการฝายปกครอง 

4. กรรมการฝายการคลัง 

5. กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

6. กรรมการฝายสาธารณสุข 

7. กรรมการฝายการศึกษา 

8. กรรมการและเลขานุการ 

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น    ไดแก   งานประเพณีปใหมและกาชาด  ,  งานบุญผะเหวด  

(บุญมหาชาติ)  ,  งานประเพณีสงกรานต ,  งานประเพณีเขาพรรษา  ,  งานประเพณีออกพรรษาและ 

การกวนขาวทิพย ,  งานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป ฯลฯ 

วัด  ไดแก   

1. วัดบูรพาภิราม  (วัดพระอารามหลวง)   

2. วัดบึงพระลานชัย  (วัดพระอารามหลวง)  

3. วัดกลางมิ่งเมือง  (วัดพระอารามหลวง)   

4. วัดสระทอง    

5. วัดสระแกว   

6.  วัดเหนือ   

7.  วัดปาเรไร    

8.  วัดเวฬุวัน   

9.  วัดราษฎรศิริ   

10. วัดคุมวนาราม   

11. วัดสวางอารมณ   

12. วัดราษฎรอุทิศ   

13. วัดทานคร  

14. วัดบานหนองหญามา 
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ประชากรในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร 

อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การยายเขา  การยายออก  ในเขตเทศบาล 

(ป 2549 – 2553) 

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

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

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

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

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

2552  16,673 17,873 34,510 14,173 11.63 413 113 229 651 2,967 

2553 16,672 17,964 34,636 14,180 11.63 421 144 310 667 2,978 
 

ที่มา   :   งานทะเบียนราษฎร   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ณ  วันที่   30  เมษายน  2553 

 

จํานวนประชากรที่กําหนดตามชวงวัย 

 

ชวงอายุประชากร 
จํานวน (คน) 

รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

นอยกวา  1  ป 11 101 213 

1  ปเต็ม – 2  ป 355 327 682 

3  ปเต็ม – 5  ป 766 693 1,459 

6  ปเต็ม – 11  ป 1,961 1,871 3,832 

12  ปเต็ม – 14  ป 1,300 1,284 2,584 

15  ปเต็ม – 17  ป 955 995 1,950 

18  ปเต็ม – 49  ป 7,218 7,899 15,117 

50  ปเต็ม – 60  ป 1,904 2,182 4,086 

มากกวา 61 ป  

เต็มขึ้นไป 

1,567 2,070 3,637 

   33,560 

 

หมายเหตุ   :     ขอมูล   ณ  วันที่    30   ธันวาคม    2552 
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การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
 

1.  อัตรากําลังเจาหนาที่    จํานวน   49  คน 

2.  รถดับเพลิงชนิดถังน้ําในตัวพรอมอุปกรณ                      ขนาด   2,000   ลิตร จํานวน     3  คัน 

3.   รถดับเพลิงชนิดถังน้ําในตัวและฉีดโฟมพรอมอุปกรณ  ขนาด   4,000   ลิตร จํานวน     1  คัน 

4.  รถบรรทุกน้ําดับเพลิง                       ขนาด   10,000  ลิตร จํานวน     2  คัน 

5.  รถบันไดกูภัย  ขนาดความสูง  15  เมตร พรอมอุปกรณ    จํานวน     1  คัน 

6.  รถตรวจการณ    จํานวน     1  คัน 

7.  เครื่องตัดถางชนิดไฮดรอลิค    จํานวน    1   เครื่อง 

8.  เครื่องสูบน้ํา   ขนาด  3  นิ้ว                                 จํานวน    4   เครื่อง 

9.  เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง  (ประจํารถดับเพลิง)            จํานวน   40  เครื่อง  

10.  เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหงพรอมตู  (ตามยานชุมชนคุม)   จํานวน  109 เครื่อง  

11.  เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ  (ชุด  SCBA)    จํานวน     6  ชุด      

12.  ชุดผจญเพลิง    จํานวน   51  ชุด 

13.  รอกชวยชีวิต ความยาว 60 เมตร    จํานวน     2   ชุด 

14.  เครื่องอัดอากาศ  (อัดอากาศใหเครื่องชวยหายใจ)    จํานวน    1   เครื่อง 

15.  เครื่องระบายควัน    จํานวน    1   เครื่อง 

16.  ทอธารประปาดับเพลิง    จํานวน    100  ทอ 

17.  แหลงน้ําดับเพลิงธรรมชาติ    จํานวน    5    แหง 

18.  เครื่องกําเนิดไฟฟา    จํานวน    1  เครื่อง 

19.  เปลพยาบาล    จํานวน    4    เปล 

20.  แผงกั้นจราจร    จํานวน    10   แผง 

21. ปายสัญญาณไฟหยุดตรวจจราจร    จํานวน     2    ปาย 

22.  สมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     จํานวน   495  คน 

 จํานวนเหตุเกิดเพลิงไหมในรอบป  2551  

- ในเขตเทศบาล         19   ครั้ง  จํานวนความเสียหาย          3,885,000  บาท 

- นอกเขตเทศบาล       12   ครั้ง  จํานวนความเสียหาย          4,590,000  บาท 

  จํานวนเหตุเกิดเพลิงไหมในรอบป  2552 

- ในเขตเทศบาล          3   ครั้ง  จํานวนความเสียหาย             105,000  บาท 

- นอกเขตเทศบาล       9   ครั้ง  จํานวนความเสียหาย          1,635,000  บาท 
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3.  ดานการศึกษา 
 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  7  แหง  และศูนยพัฒนา

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

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกองการศึกษาเปนหนวยกํากับดูแล  ดังนี้ 
 

สถิติจํานวนโรงเรียน หองเรียน ครู และนักเรียน ที่สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (ปการศึกษา  2552) 
 

   นักเรียน  ( คน ) 

ชื่อโรงเรียน จํานวนหองเรียน 

( หอง ) 

คร ู

( คน ) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทศิ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

48 

13 

13 

18 

27 

22 

10 

14 

68 

22 

14 

22 

35 

32 

14 

9 

188 

73 

103 

97 

120 

90 

101 

180 

838 

224 

250 

280 

362 

318 

172 

- 

508 

- 

- 

109 

350 

234 

- 

- 

183 

- 

- 

- 

34 

- 

- 

- 

รวม 165 216 952 2,444 1,201 217 

 

ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอด็ 

หมายเหต ุ   :  ขอมูล   ณ วันที่   10  มิถุนายน  2553 (จํานวนครู ของศูนยพฒันาเดก็เล็ก เปนพนักงานจางตาม

ภารกิจ) 

กีฬานันทนาการ / พักผอน 
 

-  สนามกีฬาเอนกประสงค จํานวน     8     แหง 

-  สนามตะกรอ   จํานวน     8     แหง 

-  สนามฟุตบอล   จํานวน     7     แหง 

-  สนามบาสเกตบอล  จํานวน     4     แหง 

-  สนามเด็กเลน   จํานวน     7     แหง 

-  หองสมุดประชาชน  จํานวน     1     แหง 
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ขอมูลอาคารสถานที่ 

โรงเรียน 

ที่ รายการ ศูนยพัฒนา

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

1 อาคารเรียน  1  ชั้น 1      1 1 3 

2 อาคารเรียน  2  ชั้น    1   1  2 

3 อาคารเรียน  3  ชั้น  1 1 1 1 2 1 1 8 

4 อาคารเรียน  4  ชั้น  2 1  1  1  5 

5 อาคารไม  2  ชั้น    1    1   2 

6 อาคารอเนกประสงค  1    2 1 1 5 

7 โรงอาหาร  2 1 1 1 1 1 1 8 

8 หองน้ําหองสวม 27 107 25 25 26 134 76 26 446 

9 หอประชุม  1 1 1 1    4 

10 อาคารหองสมุด    1 1   1 3 

11 อาคารปฐมวัย 1     1 1  3 

12 ใตถุนอาคารบริการฯ 1        1 
 

 

ท.1  =  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

ท.2  =  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

ท.3  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

ท.4  =  โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

ท.5  =  โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

ท.6  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

ท.7  =  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอด็ 

อาคารสถานที่ 
พาหนะ   กองการศึกษา   จํานวน  6  คัน 

1. รถบัส     จํานวน  3  คัน 

2. รถหกลอ    จํานวน  1  คัน 

3. รถตู     จํานวน  1  คัน 

4. รถกระบะ  4  ประตู จํานวน  1  คัน 
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ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เปนศูนยรวมดานการศึกษาทุกระดับ  แบงสถานศึกษาออกตาม

ลักษณะการจัดขององคกรภาครัฐ  และเอกชน  ไดดังนี ้

 1.  สถานศึกษาสังกัดองคกรภาครัฐ  มีดังนี ้

  1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  ซึ่งมีเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดรับผิดชอบจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น  ไดจัดการศึกษาแบงเปน  5  ระดับคือ 

  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนวัยเรียน  จํานวน  1  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองและโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

-  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร   

-  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน  3  โรงเรียน   

คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ    และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   

  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนรวม)  จํานวน  2  แหง  คือ  

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  จํานวน  1  แหง  คือ  

โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด 

  1.2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบงออกเปน  6  ระดับ  

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน  1 โรงเรียน   

คือ  โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด   

- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน  

1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด   

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียน 

รอยเอ็ดวิทยาลัย  และโรงเรียนสตรีศึกษา   

- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จํานวน  3  แหง  คือ  วิทยาลัย 

อาชีวศึกษารอยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด 

- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ วิทยาลัยนาฏศิลป 

รอยเอ็ด 

-  นอกจากนี้ยังมีศูนยสงเสริมตามอัธยาศัยการศึกษานอกโรงเรียน   จํานวน   1   แหง 
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 2.  สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้ 

  2.1  ศูนยรับเลี้ยงเด็ก  มี  2  แหง   

  2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย  มี  2  แหง  คือ  โรงเรียน  ช.วิทยา 

และโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย 

  2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  แหง  คือ  

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน 

  2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  2  แหง  คือ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และโรงเรียนรอยเอ็ดเทคโนโลยี  

  2.5  โรงเรียนกวดวิชามี  4  แหง  คือ  บิ๊คบุค  โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค  เบนส  

และโรงเรียนกวดวิชาอารซี 

  2.6  โรงเรียนสอนภาษา  คือ  โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ  โรงเรียน I Canread  

โรงเรียนแคมบริดจ 

 

4.  ดานการทองเที่ยว  กีฬา  นันทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีสถานที่ทองเที่ยว  สถานที่สําหรับเลนกีฬา     นันทนาการและ

สถานที่พักผอนหยอนใจหลายแหง  ดังนี้   

สนามกีฬาอเนกประสงค  จํานวน  8  แหง   

สนามตะกรอ  จํานวน  8  แหง   

สนามฟุตบอล  จํานวน  7  แหง   

สนามบาสเกตบอล  จํานวน  4  แหง   

สนามเด็กเลน  จํานวน  3 แหง  

หองสมุดประชาชน  จํานวน  1  แหง   

สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  จํานวน  1  แหง   

และศูนยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  จํานวน  1  แหง   

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีสวนสาธารณะท่ีอยูในความรับผิดชอบ  จํานวน  2  แหง   

คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทรและสวนสาธารณะสระฮาง 
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5.  ดานสาธารณสุข 

 

  1.  โรงพยาบาลของรัฐบาล     จํานวน  1  แหง   

2.  โรงพยาบาลเอกชน      จํานวน  3  แหง   

3.  คลินิกเอกชน       จํานวน  54  แหง 

4.  ศูนยแพทยชุมชน      จํานวน  2   ศูนย   

5.  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   จํานวน  3  แหง   

6. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน  20  แหง และมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข      

    (อสม.)  จํานวน  183  คน 

7.  ตลาดเทศบาล    จํานวน     3  แหง   

8.  ตลาดเอกชน     จํานวน     1  แหง   

9.  รานเสริมสวย     จํานวน   84  แหง   

10. รานอาหาร     จํานวน  246  ราน 

 

6.  ดานเศรษฐกิจ 

 
โครงสรางทางเศรษฐกจิ 

   
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จัดเปนเมืองชุมทางท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื   

เนื่องจากมีทําเลท่ีตั้งเกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงทําใหมีเสนทางคมนาคมติดตอกับ

จังหวัดตาง ๆ  ภายในภาคคอนขางมากและสะดวก  ซึ่งสงผลใหเมืองรอยเอ็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ทางดานการคา  พาณิชยและบริการคอนขางสูง  ทั้งอาคารพาณิชย  ศูนยบริการ  รานอาหารและสถาน

บริการตาง ๆ  โดยสวนใหญจะกระจายตัวไปตามเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอกับจังหวัดอื่น ๆ  เชน  

เสนทางไปจังหวัดมหาสารคามและเสนทางไปจังหวัดกาฬสินธุ    เปนตน 
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ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

  ธนาคาร    จํานวน   14   แหง    

  ตัวแทนบริษัทประกันภัย  จํานวน   10   แหง   

  บริษัทประกันวินาศภัย  จํานวน   14   แหง   

  โรงแรม    จํานวน   14   แหง   

  หางสรรพสินคา   จํานวน     3   แหง   

  โรงภาพยนตร   จํานวน     2   แหง   

  สถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน     1   แหง   

  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน     8   แหง 

  สถานีบริการแกส  จํานวน     2   แหง 

  รานทอง     จํานวน   31   ราน 

 

 

7.  ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ภูมิประเทศ 

 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,400  มิลลิเมตรตอป   อุณหภูมิ 

เฉลี่ยต่ําสุดประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส  ประกอบดวย   3  

ฤดู  ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไป

จนถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ 

การใหบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

อัตรากําลังเจาหนาที่ 

1. พนักงานขับรถขยะ   จํานวน    13  คน 

2. พนักงานประจํารถขยะ   จํานวน    42  คน 

3. พนักงานปดกวาดถนน,  ตลาด  จํานวน    62  คน 
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ระบบเก็บรวบรวมและขนสงมูลฝอย 

1. ภาชนะรองรับมูลฝอย   แยกเปน 

- ถังพลาสติก  ขนาด   240  ลิตร จํานวน    100  ใบ 

- ถังพลาสติก  ขนาด   200  ลิตร จํานวน    500  ใบ 

- ถังพลาสติก  ขนาด   150  ลิตร จํานวน    100  ใบ 

2. รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเปน 

 - ขนาด   18  ตัน  จํานวน   5  คัน   (รถขยะอัดทายไฮโดรลิค) 

- ขนาด   12  ตัน  จํานวน   6  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

- ขนาด     8  ตัน  จํานวน   2  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

- ขนาด     1  ตัน  จํานวน   1  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

3. รถเข็นขยะ  ขนาดความจุไมนอยกวา   1  ลูกบาศกเมตร จํานวน   20   คัน 

4.  รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ํา   ขนาด   4  ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

5.  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร ขนาด   4  ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

6.  รถกวาดและดูดฝุน    ถังบรรจุผงขนาด  3    ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

7.  รถตักหนาขุดหลัง       จํานวน   1  คัน    

8.  รถแบคโฮ        จํานวน   1  คัน 

9.  เครื่องสูบน้ํา ขนาด    8  นิ้ว     จํานวน   2  เครื่อง 

10. รถบรรทุกน้ํา  ความจุ  5,000  ลิตร     จํานวน   1  คัน 

11. รถบรรทุกน้ํา  ความจุ  3,000  ลิตร     จํานวน   1  คัน 

ระบบกําจดัขยะมูลฝอย 

1. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  มี  2  แหง 

      สถานที่กําจัดขยะ ตั้งอยูในเขตพื้นที่บานหนองนาสราง  ม.10  ตําบลเหนือเมือง  ริมถนนรอยเอ็ด- 

   กาฬสินธุ  อ. เมือง  จ.รอยเอ็ด  พื้นที่  20  ไร  3  งานเศษ 

   สถานที่กําจัดขยะ  ตั้งอยูในเขตบานขี้เหล็ก ม.3  ตําบลอุมเมา อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด  พื้นที่  112  ไร 

2. สถานการณการจัดการขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  วันละประมาณ  60  ตัน  และมีทองถิ่นที่อยูใกลเคียงใช

พื้นที่รวมกัน  เชน  อบต.เหนือเมือง  อบต.รอบเมือง  และอบต.ดงลาน  วันละประมาณ  30  ตัน  

รวมแลวมีปริมาณขยะที่ฝงกลบ  ประมาณ  90  ตัน/วัน 

3. ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

   การคัดคานการใชพื้นที่กําจัดขยะ  112  ไร ท่ีอําเภอธวัชบุรี 

   พื้นที่ที่ใชอยูปจจุบัน  20  ไร  3  งานเศษ  ไมเพียงพอตอการใชวิธีฝงกลบ 

   องคการปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลเคียงมาใชพื้นที่รวมกัน  ทําใหบอฝงกลบเต็มเร็ว 
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8.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

  ในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระจายความเจริญไปสูทองถิ่นมากขึ้น โดยการ

กระจายเงิน กระจายงานและกระจายบุคลากรไปสูทองถิ่น  มีผลทําใหมีการขยายกิจการ  การลงทุน

และการทองเท่ียว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงประชาชนมีรายไดสูงขึ้น ประกอบ

กับ ประชาชนไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น เปนผลทําใหมีการเพิ่มจํานวนยานพาหนะในอัตราที่สูงขึ้น

อยางรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาการจราจรและขนสงตามมา  เนื่องจากถนนและระบบการจราจรใน

เขตเมืองไมสามารถรองรับกับความตองการในการเดินทางของประชาชน  และจํานวนยานพาหนะ

ที่เพิ่มขึ้น เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดประสานงานกับ สภ.อ.เมืองรอยเอ็ด และคณะกรรมการจัดระบบ

จราจรระดับจังหวัด  จัดระบบจราจรตลอดจนจัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรไปปฏิบัติหนาที่ประจําจุด

บริเวณที่มีการจราจรหนาแนน นอกจากนี้ไดจัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรกวดขันจับกุมผูฝาฝนไม

เคารพกฎจราจร เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายไดผลอยางจริงจัง ซึ่งในปจจุบันนี้สภาพการจราจร

ของเมืองรอยเอ็ดโดยรวมอยูในเกณฑดี   ความเร็วเฉลี่ย  ประมาณ  15 – 30  กิโลเมตร/ชั่วโมง   

 

สภาพพื้นที่การจราจร/ไฟฟาสาธารณะ 

  1.  มีการจัดระบบการเดินรถโดยใชวงเวียน   จํานวน     2    จุด 

  2.  การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)  จํานวน 5 เสนทาง  

คือ ถนนสนุทรเทพ  ถนนผดุงพานิช  ถนนคหบดีอุทิศ  ถนนราษฎรอุทิศ  และซอยขางตลาดทุง

เจริญดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออก 

  3.  ไฟสัญญาณจราจรอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน    10   จุด 

  4.  ไฟสัญญาณจราจรที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง     มีจํานวน      6   จุด 

  5.  ไฟฟาสาธารณะอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน 2,500   ชุด

และไฟฟาตามอาคารสํานักงาน  โรงเรียน  สถานที่ราชการตาง ๆ  ที่สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

รวมถึงตลาดสด  ท้ัง  3  แหง 

  6.  ไฟฟาแสงสวางที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง  มีจํานวน   469   ชุด 
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เสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

 

ประเภทถนน จํานวนเสนทาง ระยะทาง สภาพถนน 

 

 

(สาย) (กิโลเมตร) 

 

ใชได

(สาย) 

ชํารุด 

(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 172 42.322 172 - 

แอสฟลทติก (ถนนเทศบาล) 49 16.510 49 - 

แอสฟลทติก (ถนนถายโอนจาก

กรมทางหลวง)/รับถายโอน 

7 11.72 7 - 

ลูกรัง, หินคลุก,  ดิน 72 8.974 72 -   

รวม 300 79.526 300 -  

อัตรากําลังเจาหนาที่ดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1.  พนักงานขับรถ  บรรทุก  6  ลอ   จํานวน   10   คน 

  2.  พนักงานขับรถ  บรรทุกเททาย (ดั้ม)  6  ลอ จํานวน    3    คน 

  3.  พนักงานขับรถ บดลอเหล็ก   จํานวน    1    คน 

  4.  พนักงานขับรถเกรด    จํานวน    1    คน 

  5.  พนักงานขับรถตัก    จํานวน    1    คน 

  6.  พนักงานขับรถยนตนั่ง  4  ประตู  จํานวน    2    คน 

จํานวนรถที่ใชในงานดานโครงสรางพืน้ฐาน 
  1.  รถยนตบรรทุกน้ํา  10  ลอ   จํานวน    1   คัน 

2.  รถยนตบรรทุก  6  ลอ    จํานวน   11   คัน 

3.  รถบรรทุกเททาย 6  ลอ  (ดั้ม)     จํานวน    3    คัน 

4.  รถบดลอเหล็ก    จํานวน    1    คัน 

  5.  รถเกรด     จํานวน    1    คัน 

  6.  รถตัก     จํานวน    1    คัน 

  7.  รถยนตนั่ง  4  ประตู    จํานวน    2    คัน 
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9.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ประกอบดวย 

 1. สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน    

ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่จํานวน  18 คน ทําหนาที่เปน

ฝายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น 

 2. นายกเทศมนตร ี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   

นายกเทศมนตรีไดแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  3 คนซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล เปน 

ผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามหลักเกณฑ 

นายกเทศมนตรีไดแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1  คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

จํานวน  2  คน  ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล  

นายกเทศมนตรี   จะทําหนาที่ฝายบริหาร    โดยการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย 

ที่ไดแถลงไวตอสภาฯ   ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว 

พนักงานเทศบาล  ทําหนาที่เปนฝายผูปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน/โครงการตาง ๆ   

ที่คณะผูบริหารกําหนดไว โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

 

 





โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-งานธุรการ 

-งานการเงินและบัญชี 

-งานพัสดุ 

-งานการเจาหนาที่ 

                 

ฝายสงเสริมการพัฒนา 

ศาสนาวัฒนธรรม 

คณะผูบริหาร สภาเทศบาล  

ปลัดเทศบาล  

สถานธนานุบาล หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  

กองชาง  กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองคลัง      สํานักปลัดเทศบาล

ฝายอํานวยการ    

-งานการเจาหนาที ่

 

 

ฝายปกครอง     

-งานทะเบียนราษฎร 

-งานปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย 

-งานรักษาความสงบเรียบรอย 

 และความมั่นคง 

ฝายบริหารงานทั่วไป

-งานธุรการ 

-งานเลขานุการผูบริหาร 

-งานรัฐพิธี         

 

งานธุรการ      

ฝายบริหารงานคลัง  

-งานพัสดุและทรัพยสิน        

-งานการเงินและบัญช ี

ฝายพัฒนารายได  

-งานพัฒนารายได         

-งานผลประโยชน    

ฝายแผนที่ภาษแีละ 

ทะเบียนทรัพยสิน 

-งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 

 ทรัพยสิน 

 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

-งานธุรการ    

ฝายควบคุมอาคาร 

และผังเมือง 

-งานควบคุมอาคาร  

-งานผังเมือง         

-งานสถาปตยกรรม 

-งานวิศวกรรม  

ฝายการโยธา 

-งานสาธารณูปโภค  

-งานสวนสาธารณะ     

-งานศูนยเครื่องจกัรกล 

-งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 

-งานวางระบบจราจร 

ฝายชางสุขาภิบาล 

-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

-งานควบคุมและตรวจสอบบําบดัน้ําเสีย 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

-งานธุรการ             

 

ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

-งานแผนงานสาธารณสุข 

-งานเผยแพรและฝกอบรม 

 -งานรักษาความสะอาด      

ฝายบริการสาธารณสุข 

-งานศูนยบริการสาธารณสุข 

-งานสัตวแพทย 

-งานปองกันและควบคุมโรค       

-งานสงเสริมสขุภาพตามกลุมวัย 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

ฝายบริหารการศึกษา 

-งานบริหารโรงเรยีน   

-งานบริหารวิชาการ 

-งานนิเทศการศกึษา 

-งานการศึกษาระบบและสงเสิมการศึกษา 

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

-งานอนุรักษโบราณสถาน 

-งานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

 

-งานธุรการ 

-งานนิติกรรมสัญญา       

-งานรับเรือ่งราวรองทุกข 

-งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

-งานบริการขอมลูขาวสารของ 

  ทองถิ่น 

 
ฝายแผนงานและ 

งบประมาณ 

-งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

-งานจัดทํางบประมาณ  

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ฝายสังคมสงเคราะห 

-งานสังคมสงเคราะห  

 

 ฝายพัฒนาชุมชน     

-งานพัฒนาชุมชน 

 

ฝายสงเสริมส่ิงแวดลอม 

-งานสุขาภิบาล        

-งานอนามัยสิ่งแวดลอมควบคุม 

 มลพิษและเหตุรําคาญ 21 

ฝายบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ      
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแบงสวนการบริหารออกเปน ดังนี้ 

1) สํานักปลัดเทศบาล 

2) กองวิชาการและแผนงาน 

3) กองชาง 

4) กองคลัง 

5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

6) กองการศึกษา  (มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  7 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง) 

7) กองสวัสดิการสังคม 

8) หนวยงานตรวจสอบภายใน 

9)    สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา)  1 แหง 

อัตรากําลังเจาหนาที่ในสวนตาง ๆ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

บัญชีแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล  

    ลูกจางประจําและพนักจางเทศบาล 
 

สวนการบริหาร พนักงาน

เทศบาลสามัญ 

พนักงาน 

ครูเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

- สํานักปลัดเทศบาล 

- กองวิชาการและแผนงาน 

- กองคลัง 

- กองการศึกษา 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- กองสวัสดิการสังคม 

- กองชาง 

- สถานธนานุบาล 

- ตรวจสอบภายใน 

28 

12 

24 

16 

17 

6 

22 

6 

1 

- 

- 

- 

204 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

1 

5 

1 

4 

- 

- 

54 

10 

6 

33 

84 

3 

46 

- 

- 

รวม 132 204 18 236 

 

ที่มา   : สํานักปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ณ  วันที่   30    เมษายน  2553 
 



ที่มา   :  กองคลัง    สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

                        10.  สถานะการคลัง    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด                                23                        
 

1. รายรับ  ปงบประมาณ 2548 - 2552 
 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 

1. หมวดภาษีอากร 

2. หมวดคาธรรมเนียม  

    คาปรับ และใบอนุญาต 

3. หมวดรายไดจาก 

    ทรัพยสิน 

4. หมวดรายไดจาก    

    สาธารณูปโภคและ 

    กิจการพาณิชย 

5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะ   

   กิจหรือเงินอุดหนุนทั่วไปที่ 

   ระบุวัตถุประสงค 

7.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

98,025,226.13 

5,279,804.75 

 

7,036,168.55 

 

1,626,824.02 

 

 

35,917,706.00 

108,627,545.51 

 

 

9,029,607.12  

85,877,120.79 

5,040,031.08 

 

8,264,986.41 

 

1,802,007.58 

 

 

39,449,447.00 

132,577,488.50 

 

 

6,348,857.90  

84,057,079.83 

5,563,270.25 

 

8,243,725.62 

 

1,772,682.19 

 

 

44,889,854.00 

161,630,198.28 

 

 

5,350,000.58  

81,382,805.76 

5,682,741.44 

 

10,375,493.10 

 

2,116,625.86 

 

 

 158,036,342.09 

44,575,053.08 

 

 

8,927,010.93 

77,658,152 

8,733,050.08 

 

8,590,627.69 

 

2,926,126.95 

 

 

 151,106,703.41 

39,466,672.04 

 

 

3,530,406.65 

รวม  265,542,882.08  279,359,939.26  311,506,810.75 311,096,072.26 292,011,738.82 
 

2. รายจาย  ปงบประมาณ  2548 – 2552 
 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 

1.  รายจายงบกลาง 

2.  รายจายตามแผนงาน (รวม) 

2.1  รายจายประจํา 

-  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 

-  หมวดคาจางชั่วคราว 

-  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

-  หมวดคาสาธารณูปโภค 

-  หมวดเงินอุดหนุน 

-  หมวดรายจายอื่น 

2.2  รายจายเพื่อการลงทุน 

3. รายจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หรือเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค 

13,405,429.94 

108,373,043.22 

83,033,499.22 

21,519,552.50 

15,474,304.28 

42,179,091.77 

2,830,550.67 

1,030,000.00 

- 

25,339,544.00 

108,464,756.39 

17,599,502.76 

126,776,224.91 

92,788,109.91 

25,583,116.89 

14,380,545.78 

45,084,469.39 

2,235,327.85 

5,461,550.00 

43,100.00 

33,988,115.00 

132,100,642.55 

15,117,525.66 

117,989,406.78 

105,967,197.18 

28,102,575.98 

16,723,147.67 

51,761,132.69 

5,026,706.84 

4,319,834.00 

33,800.00 

12,022,209.60 

161,591,900.94 

18,494,085.69 

222,923,514.79 

201,860,454.79 

91,404,913.42 

20,612,004.76 

79,110,282.19 

2,470,675.42 

6,657,079.00 

1,605,500 

21,063,060.00 

44,575,053.08 

17,194,252.29 

231,571,222.25 

219,931,599.77 

104,602,547.99 

22,277,112.79 

73,167,712.14 

4,774,668.15 

10,793,558.70 

4,316,000 

11,639,622.48 

38,880,767.04 

รวม  230,243,229.55  276,476,370.22  294,698,833.38  285,992,653.56  287,646,241.58 
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แผนภูมิแสดงสถานะการคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

รายรับ-รายจาย (รายไดรวมเงนิอุดหนุนทั่วไป)

265.54

311.1311.51 292.01
279.36

230.24

294.7 285.99 287.65
276.48

0

50

100

150

200

250

300

350

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

รายรับ

รายจาย

หนวย : ลานบาท

 
 

 

 

83.03

25.34

92.79

33.99

105.97

12.02

201.86

21.06

219.93

11.64

0

50

100

150

200

250

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

การเปรยีบเทียบรายจายประจํา/รายจายเพื่อการลงทุน

รายจายประจํา

รายจายเพือ่การลงทุน

หนวย  :   ลานบาท
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เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให(เงินอุดหนุนทุกประเภท)

144.55

172.02

206.52 202.61
190.57

120.99
107.33 104.99 108.48

161.37

0

50

100

150

200

250

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ห
น

ว
ย
: ล

า
น

บ
า
ท

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินรายได

 
 

ขอมูลดานพาณิชย 

 
1.  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน   1   แหง 

2.  สถานธนานุบาลเอกชน   จํานวน   2   แหง 

 

สถานธนานุบาล 
 

ชื่อ / รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 

1. เงินทุน 

2. เงินทุนหมุนเวียน 

3. กําไรสุทธิ 

4. จํานวนผูใชบริการ 

5. ทรัพยสินหลุดจํานาํ 

42,218,508.37 

3,145,193.10 

6,006,691.95 

26,504.00 

2,312,950.00  

45,707,389.70 

3,483,881.33 

5,908,940.65 

29,923.00 

1,950,750.00  

49,144,562.00 

4,250,802.55 

7,055,419.53 

31,898.00 

3,023,600.00  

53,025,072.74 

5,364,566.08 

9,753,756.51 

34,033.00 

5,897,700.00  

58,404,406.61 

6,794,796.79 

12,354,175.51 

35,309.00 

5,645,205.00  
 

ที่มา  :   สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

 

@@@@@@@@@ 
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สวนที่  3 

ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 – 2554) 

ประจําป พ.ศ.  2552 

  แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.  2552 – 2554) ประจําป พ.ศ.  2552 ประกอบดวย

โครงการทั้งสิ้น 321   โครงการ   เทศบาลสามารถดําเนินการไดจํานวน   167  โครงการ   คิดเปน

รอยละ  52.02   ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 

 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   เปนการพัฒนาครอบคลุม

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ     การปรับปรุงพื้นที่   และการ

กอสรางสาธารณูปการอันเปนการสงเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน     

เชน   การกอสรางซอมแซมถนน  ทอระบายน้ํา   ไฟฟา   เปนตน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา

เทศบาล  จํานวน  62  โครงการ  คิดเปนรอยละ  19.38   ของจํานวนโครงการทั้งหมด   เทศบาล

สามารถดําเนินการไดทั้งหมดจํานวน    15    โครงการ  คิดเปนรอยละ  24.20  ของจํานวนโครงการ

ในสาขานี ้
 

 

  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ี

เทศบาลควรกระทําเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภท

ตาง ๆ ในเมือง  ใหดําเนินไปดวยความมั่นคงยิ่งขึ้น  และขยายตัวออกเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  6  

โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.88  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด   

1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  16.66  ของจํานวนโครงการในสาขานี ้
 

 

  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว      เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม

ประกอบดวยประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียวทุกรูปแบบ  พัฒนาแหลงทองเท่ียว อนุรักษฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานประจําป    เปนตน   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล    

จํานวน    4   โครงการ   คิดเปนรอยละ  1.25  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถ

ดําเนินการไดทั้งหมด  จํานวน  1  โครงการ   คิดเปนรอยละ 25  ของจํานวนโครงการในสาขานี ้
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา      เปนการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับดาน 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  สงเสริม

และพัฒนาการกฬีาและกิจกรรมนันทนาการ   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน   59  

โครงการ   คิดเปนรอยละ  18.44 ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถดําเนินการได

ทั้งหมด  จํานวน   43  โครงการ  คิดเปนรอยละ  72.88  ของจํานวนโครงการในสาขานี ้

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ี 

เทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมือง ใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคา

และท่ีเกี่ยวของกับดานสุขภาพอนามัย    และสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย   

เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการบรรจุใน

แผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน   71   โครงการ คิดเปนรอยละ  22.19  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  

เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด  จํานวน    58  โครงการ คิดเปนรอยละ  81.69   ของจํานวน

โครงการในสาขานี ้

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม       เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม 

ที่เทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมือง ใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มี

คุณคาและท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสราง

บรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 

จํานวน  21  โครงการ   คิดเปนรอยละ  6.56 ของจํานวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลสามารถ

ดําเนินการไดทั้งหมด  จํานวน   4   โครงการ   คิดเปนรอยละ  19.04   ของจํานวนโครงการในสาขา

นี้ 

 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี        เปนการพัฒนาครอบคลุม 

กิจกรรมที่เทศบาลพึงกระทํา  เพื่อเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข  ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวนแหนและรักษาไว

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารใหสามารถ

อํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การสงเสริมความรูความสนใจตอ

กิจการของทองถิ่น  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได  มีโครงการบรรจุใน

แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  98  โครงการ คิดเปนรอยละ  30.62  ของจํานวนโครงการทั้งหมด   

เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด  จํานวน   45  โครงการ   คิดเปนรอยละ  45.91   ของจํานวน

โครงการในสาขานี ้
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แผนภูมิแสดงการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ป  พ.ศ.  2552 
 

จํานวนโครงการ 

 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 – 2554 )  ประจําป  2552  มีโครงการบรรจุในแผน  จํานวน

ทั้งส้ิน  321 โครงการ  เทศบาลสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทั้งหมด  จํานวน  167  

โครงการ   คิดเปนรอยละ  52.02  ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
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เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดทุกโครงการ 

เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามที่ประมาณรายรับไว  เพราะสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว            

แตอยางไรก็ตามเทศบาลสามารถนําปจจัยดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหสรุปเพื่อเปนขอเสนอแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาปตอไป   

  1. ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง

ลาชากวากําหนด จึงทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ไดทันตามท่ีไดวางแผนไว 

2.  ปจจัยดานปญหาของทองถิ่น  มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  เทศบาลจึงจําเปนตอง 

พิจารณาดําเนินการแกไขปญหาที่รุนแรงและสําคัญตามลําดับกอนหลัง 

  3. ปจจัยดานนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปญหา  ความตองการของประชาชน

และทองถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของทองถิ่น   จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองใน

การบริหาร  ทําใหโครงการตาง ๆ  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลตองปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายและ

จําเปนตองกระจายการพัฒนาไปทุก ๆ สาขาอื่น 

  จากปจจัยเหลานี้ ทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา ทั้งหมดที่

กําหนดไว  แตอยางไรก็ตาม  เทศบาลสามารถนําปจจัยเหลานี้มาศึกษาวิเคราะหสรุปเพื่อเปนขอมูลและ

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาในปตอ ๆ ไป 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30                               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด                                  

(พ.ศ.  2553 – 2555)   ประจําป  พ.ศ.  2553 

******************* 
  แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.  2553 – 2555)   ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น   310   โครงการ   เทศบาล

สามารถดําเนินการไดจาํนวน   196  โครงการ   คิดเปนรอยละ  63.22   ของจํานวนโครงการทั้งหมด     

หวงที่  1 (ตุลาคม 2552 – มกราคม  2553) 

ลําดับที ่ ยุทธศาสตร 

ไดรับงบประมาณ 

จํานวน/ โครงการ 

ดําเนินการแลว

เสร็จ   

จํานวน/โครงการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

จํานวน/โครงการ 

โครงการที่

ดําเนินการตอเนือ่ง 

จํานวน/โครงการ 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 30   8 22 3 

2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 - 3 - 

3 การพัฒนาดานการทองเทีย่ว 4 - 4 - 

4 การพัฒนาดานการศึกษา 53 15 38 1 

5 การพัฒนาดานสังคม 56 19 37 18 

6 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 9 1 8 - 

7 การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ด ี 41 4 37 - 

รวม 196 47 149 22 

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินการป  พ.ศ.  2553  หวงที่  1 (ตุลาคม 2552 –  มกราคม  2553) 
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ไดรับงบประมาณจํานวน/โครงการ 30 3 4 53 56 9 41

ดําเนินการแล วเสร็จ จํานวน/โครงการ 8 0 0 15 19 1 4

ยังไมได ดําเนินการ จํานวน/โครงการ 22 3 4 38 37 8 37

โครงการที่ดําเนินการตอเนื่อง จํานวน/โครงการ 3 0 0 1 18 0 0

ยุทธศาสตรการ

พฒันาดาน

โครงสรางพ ืน้ฐาน

ยุทธศาสตรการ

พฒันาดานเศรฐกิจ

ยุทธศาสตรการ

ทองเที่ยว

ยทุธศาสตรการ

พฒันาดานการศกึษา

ยุทธศาสตรการ

พฒันาดานสังคม

ยุทธศาสตรการ

พฒันาดาน

สิ่งแวดลอม

ยทุธศาสตรการ

พฒันาดานกิจการ

บานเมืองที่ดี



 

บทที่  3   

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

  การพัฒนาทองถิ่นไมวาดานใดก็ตาม  ตองดําเนินการตามนโยบายระดับตาง ๆ  ทั้งนี้ 

เพื่อใหการพัฒนาดานตาง ๆ  สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะตองมีแนวทางการพัฒนาที่

สอดคลองไปกับแผนพัฒนาจังหวัด    และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น    ดังนี ้

วิสัยทัศนของจังหวัด 

“เปนผูนําการผลิตขาวหอมมะลิสูตลาดโลก  เมืองแหงการทองเที่ยววิถีพุทธ  และสังคมสงบสุข”  

พันธกิจ 
    2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตขาวหอมมะลิ 

              2.2 สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การทองเท่ียว  และการบริการใหไดมาตรฐาน 

  2.3 พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม  จริยธรรมเปนภูมิคุมกันสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สงเสริมการผลิตภาคการเกษตรใหแขงขนัได 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนาคนและสังคมใหเขมแข็ง 

 

เปาประสงค 

4.1 เพื่อเพิ่มผลผลติและคุณภาพในภาคการเกษตร 

4.2 เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  การทองเที่ยว  

      และการบริการใหสามารถแขงขันได  

4.3 เพื่อสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได 

4.4 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน 

4.5 เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา 

5.1 พื้นที่ผลิตขาวหอมมะลิตามระบบ GAP เพิ่มขึ้นรอยละ 25 ตอป 

5.2 รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ 

      การบริการ รอยละ 5 ตอป 

5.3 รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดเฉลี่ยตอคนตอปตามเกณฑ จปฐ. รอยละ 5 ตอป 

5.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการมลพิษดานดิน น้ํา และปาไม ระดับ 5 ตอป 

5.5 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 ตอป 

 

กลยุทธการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  สงเสริมการผลิตภาคการเกษตรใหแขงขนัได 

กลยุทธ : ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร มีแนวทางการ

พัฒนา ดังนี ้

 1) พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ GAP ดวยกระบวนการผลิตตามวิธีการเกษตรดีที่เหมาะสม 

(Good Agricultural Practice) และเกษตรอินทรีย ในพื้นที่ท่ีมีความพรอม ควบคูไปกับการจัดการ            

ระบบสงน้ําและกระจายน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การใชเมล็ดพันธด ีและการจัดการองคกรเกษตร                

ที่มีประสิทธิภาพ 

 2) เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปขาวหอมมะลิ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปขาวสาร   

ทั้งผูประกอบการภาคเอกชน และองคกรเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหสามารถแขงขนัได  พัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิที่เปนเอกลักษณเฉพาะของจังหวัดรอยเอ็ด  รวมทั้งสงเสริมการวิจัย

และพัฒนา โดยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนหวงโซการผลิตที่สามารถสรางมูลคาและคุณคา

ผลิตภัณฑ 

 3) พัฒนาระบบตลาดขาวหอมมะลิ  โดยพัฒนาชองทางการตลาดตรงสูผูบริโภคทั้งภายในและ

ตางประเทศ รวมถึงการสรางตราสินคาขาวหอมมะลิรอยเอ็ด และสรางคุณคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการ 

  กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลติ การทองเท่ียว และการบริการ 

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 



33 

 1) ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ใหไดมาตรฐาน และยกระดับการใหบริการดานการ

ทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียววิถี

พุทธ  

 2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวหลัก ไดแก พระมหาเจดียชัยมงคล  บึงเกลือ  บึงพลาญชัย บอพันขัน 

โดยการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีความสมบูรณ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว

อยางเพียงพอ 

  ยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนาคนและสังคมใหเขมแข็ง 

กลยุทธ :  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 1) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตรใหแกประชาชนอยางเพียงพอ และสราง ปรับปรุงการคมนาคมให

ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจร 

 2) พัฒนาศักยภาพของคนและสังคม  โดยการใหการศึกษา  การพัฒนาฝมือแรงงาน  และการฝก

ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได รวมทั้งการเสริมสรางสังคมใหสงบสุข โดยการดูแลรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  สรางมาตรการระวัง ปองกัน และชวยเหลือในการ

รักษาความสงบเรียบรอย ภัยพิบัติ และปญหายาเสพติด 

  กลยุทธ :  2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม  มีแนวทางการ

พัฒนา คือ 

 - พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม 

กลยุทธ : 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีแนวทางการพัฒนา คือ 

 - ยกระดับการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ โดยพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 
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การวิเคราะหศักยภาพ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

- บุคลากรมีความสามารถและความพรอม

ที่จะดําเนินงานตามนโยบาย 

- การติดตอประสานงานระหวาง

หนวยงาน ภายในองคกรมีความคลองตัว

และรวดเร็ว 

จุดออน 

- งบประมาณมีจํากัดทําใหการพัฒนา          

เกิดความลาชาและไมตอเนื่อง 

โอกาส 

- ประชาชนในพื้นที่ใหความรวมมือและ

พรอมเปนแนวรวมในการแจงเหตุขัดของ 

อุปสรรค 

- พื้นที่บางสวนในเขตเทศบาลฯยังมีผูบุก

รุกล้ําทางสาธารณะ เทศบาลฯไมสามารถ

เขาไปดําเนินการแกไขได 

- ประชาชนบางสวนยังขาดความเขาใจ 

กฎระเบียบของทางราชการ ซ่ึงเปน

ปญหาตอการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

- ชุมชนมีกลุมอาชีพที่เขมแข็งในการ

บริหารจัดการ 

- ชุมชนรวมกลุมเพื่อผลิตสินคาตัวใหมท่ี

เปนความตองการของตลาด 

จุดออน 

- กลุมอาชีพไมมีประสบการณในการ

ประชาสัมพันธสินคานําสูตลาดทั้ง

ภายในและภายนอกพื้นที ่

โอกาส 

- เทศบาลฯสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อ

การลงทุน 

- เทศบาลฯสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการสําหรับผูประกอบการรายใหม 

อุปสรรค 

- ตลาดรองรับในการจําหนายสินคามี

เฉพาะในพื้นที่ 

- ไมมีสถานที่ในการจัดตั้งและรวมกลุมใน

การผลิต 

 

 



35 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

จุดแข็ง 

- นโยบายของผูบริหารมีการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณี 

- มีสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีชื่อหลายแหง 

จุดออน 

- การประชาสัมพันธการทองเที่ยวยังไม

ทั่วถึง 

โอกาส 

- ประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียวทุก

รูปแบบ 

- สนับสนุนใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียว

ของภาคอีสาน 

อุปสรรค 

- การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไม

เปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว 

- นโยบายรัฐบาลสงเสริมการทองเท่ียว 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

จุดแข็ง 

- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 7 โรงเรียน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ 

จุดออน 

- ยังขาดบุคลากรบางสายงาน 

- งบประมาณมีจํานวนจํากัดไมสามารถสง

บุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ

ไดอยางท่ัวถึง 

โอกาส 

- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

- ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือ

จากหนวยงานที่มีประสบการณและมี

ความเชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษา 

อุปสรรค 

- การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไม

เปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว 

 

 

 

 

 



36                                    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

จุดแข็ง 

- มีอาคารสถานที่ตั้งงานปองกันสาธารณ

ภัยท่ีเหมาะสมสะดวกในการทํางาน 

- มีเครื่องมืออุปกรณท่ีเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพในการออกระงับเหตุ              

สาธารณภัย 

- ชุมชนมีความพรอมความเขาใจตระหนัก

ถึงปญหายาเสพติด 

- นโยบายคณะผูบริหารชัดเจนในการ

ทํางาน 

- เจาหนาที่มีความพรอมในการอํานวย

ความสะดวกในการรับลงทะเบียนผูที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ 

จุดออน 

- ประชาชนสวนใหญไมเขาใจในตัวบท

กฏหมายในทิศทางเดียวกันกับเจาหนาที่ 

- ชุมชนบางชุมชนยังขาดจิตสํานึกในการ

รักษาสนามกีฒา และอุปกรณกีฬาที่

เทศบาลฯใหการสนับสนุน 

- บุคลากรดานสังคมสงเคราะหมีปริมาณ

นอย จึงไมสามารถสํารวจผูรับเบี้ยยังชีพ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- การประชาสัมพันธเบี้ยยังชีพไมทั่วถึง

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

โอกาส 

- เทศบาลฯใหการสนับสนุนงบประมาณ 

       ใน การสนามกีฬาตานยาเสพติดทุก 

        ชุมชน 

- ชุมชนใหความรวมมอืในการแจง 

แหลงขอมูลผูเสพยาเสพติดและผู 

      จําหนายยาเสพติดใหศูนยประสานงาน 

      เทศบาลทราบ 

- ไดรับความรวมมือจากหนวยงาน 

        ภายนอก 

- มีการประเมินผลการปฏบิัติงานดานการ  

              ปองกันและสาธารณภัยจากหนวยงาน    

              ภายนอกสงผลใหมีการพฒันาองคกรอยาง 

              ตอเนื่อง 

- เทศบาลฯออกสาํรวจผูที่มีคุณสมบัต ิ

              ครบถวนในการรับเบี้ยยังชีพ 

- รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการรับ 

              เบี้ยยังชีพมากกวา1สิทธิ์ สําหรบัผูทีม่ีอาย ุ

              เขาเกณฑสูงอาย ุ

อุปสรรค 

- ไมมีสถานที่ที่เหมาะสมในการกอสราง 

              สนามกีฬาชุมชน เพราะชุมชนมีพื้นที่ 

              จํากัด 

- ระเบียบกฎหมายที่ใชปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งานเทศกิจบางฉบับยังไมพัฒนาให

เหมาะสมตอการบังคับใช 

- งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหไม 

       ตอเนื่อง 

- เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น  

       จากสภาวะโลกรอน จึงเปนอุปสรรค 

       ในการดําเนินงานดานปองกันและ 

        สาธารณภัย 

- การออกระงับเหตุดวนบางครั้งลาชา 

เนื่องจากการจราจรติดขัด  ผูใชรถใช

ถนนไมใหความรวมมือ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง 

- มีสวนสุขภาพอยูใจกลางเมืองที่ใชในการ

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ 

จุดออน 

- งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงมี

จํากัดและไมตอเนื่อง 

โอกาส 

- ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจาก

หนวยงานที่มปีระสบการณและมีความ

เชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 

อุปสรรค 

- พื้นที่สวนสาธารณะจํากัดไมสามารถขยาย

พื้นที่รองรับความตองการของประชาชน 

- การรักษาสภาพแวดลอม เกี่ยวกบัน้าํใช

งบประมาณคอนขางสูง 

- ประชาชนบางสวนมีการรุกล้ําเขต

โบราณสถาน 

- ประชาชนยังขาดจิตสํานกึดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 
จุดแข็ง 

- มีการประชาสัมพันธกิจการของเทศบาลใน 

               เชิงรุกและเขาถึงประชาชนมากขึ้น 

- ชุมชนรวมประชาคมในการจัดทําแผนชุมชน 

- ชุมชนใหความรวมมือรณรงคในการไปใช

สิทธิ เลือกตั้งระดบัประเทศและระดับทองถิ่น 

- การจัดเก็บภาษีทองถิน่ทั่วถึงและมีความเปน

ธรรม 

- มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่เปนมาตรฐาน

ของกรมการปกครอง 

จุดออน 

- ชุมชนเกิดความขัดแยงโครงการที่นําเสนอไม 

              ตรงกันทําใหเสียโอกาสในการรับงบประมาณ 

                อุดหนุน 

- ประชาชนบางกลุมขาดจิตสํานึกในการรัก 

        บานเกิด 

- ไมไดรบัความรวมมือในการสํารวจขอมูลผู 

         เสียภาษีภาคสนามจากผูประกอบการเทาที่ควร 

- ไมสามารถใหบริการเกี่ยวกับงาน 

         ทะเบยีนราษฏรไดทุกเรื่อง 

โอกาส 

- เทศบาลฯนําแผนชุมชนที่เกินศักยภาพบรรจใุน 

แผนพัฒนาสามปของเทศบาล 

- รัฐบาลใหโอกาสประชาชนตรวจสอบกิจกรรม 

                โครงการที่รฐับาลดําเนินการ 

- งานทะเบยีนราษฏรไดรบัการสนับสนุน

เครื่องมือเครื่องใชใน 

         การทํางานจากสวนกลาง 

อุปสรรค 

- งบประมาณในการจัดซื้อ จัดจางบางโครงการ 

ถูกกําหนดโดยรัฐบาลซ่ึงไมตรงกบัความ 

         ตองการของชุมชน 

- ปญหาเศรษฐกิจทําใหประชาชนบิดเบือน    

                ทีจ่ะใหขอมูลดานภาษ ี

- รัฐไมมอบภารกิจทั้งหมดเกี่ยวกับงาน 

             ทะเบียนราษฏรใหแกทองถิ่นจึงใหบริการ 

                ไมครบถวน 
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แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต

เทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 

  2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปน

โครงขายครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล 

  3.  สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยง

ประสานกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  4.  พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยให

มีสัญญาณไฟ  ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 

  5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 

  6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนใน

การรณรงคสรางจิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 

  7.  กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเมืองใหเกิด

ประสิทธิภาพสอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

  8.  สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายท่ี

เกี่ยวของใหแกชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม 

9.   ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมให

เขาถึงชุมชนอยางทั่วถึง 

10.  สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เชน ไฟฟา 

ประปา โทรศัพทและการสื่อสารดานโทรคมนาคมอื่น ๆ ไปสูชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

  11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและ

อํานวยประโยชนดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน 

  12. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่ อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย 

ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 

  13.   สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพื้นที่วาง รวมท้ังที่ของ

หนวยงานราชการ  เอกชน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความ

เขมแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพื่อนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

  2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ 

  3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาที่ระลึก

ของชุมชน 

  4. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ 

และตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขาย

กลุมอาชีพ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

  1.  สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   

ใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวของภาคอีสานตอนกลาง 

2.  พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกจุดดึงดูด

นักทองเท่ียว  

สงเสริมอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และงานประจําป 

  3.  สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

  แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

  2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมใน

รูปแบบตาง ๆ    เชน    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวาง

ภาครัฐ    เทศบาล    ภาคเอกชน  ชุมชนและครอบครัว 

  3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  

  4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพื่อกระตุน

และสนับสนุนการคนควาความรูของครอบครัวและชุมชน 

  5.   สงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของ

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

ความสมดุลสัมพันธกัน    ทั้งหลักสูตรที่เนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรที่เนน

ความสนใจของผูเรียน  และหลักสูตรทองถิ่นที่เปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน 

  7.  สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการคนควา วิจัย 

การสาธิตการสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กที่มีปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

  8. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรม

อยางตอเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  9.  พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน 

เพื่อเปนทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 

  10. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ให

ทันสมัยถูกตองเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนา 

2.  สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางดานสาธารณสุขให

เพียงพอ 

  3.  สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปน

ประโยชนตอสุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

  4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุก

ระดับจัดกิจกรรมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง รวมทั้งจัดใหมีสถานที่

ออกกําลังกายและเลนกฬีาอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

  5.  สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึงครอบคลุมผูมี

รายไดนอยควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 

  6.  สนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข  โดยการพัฒนาองค

ความรูตามภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุข 

  7.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและ

โรคติดตออื่น ๆ 

  8. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดย

ใหมีมาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
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  9. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนได

มีเครื่องมืออุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอม   ตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทา

สาธารณภัยได 

  10. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 

  11. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพึ่งตนเองได ตระหนักถึง

หนาที่ท้ังตอตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีริเริ่มโดยชุมชน การ

พัฒนากระบวนการสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกสังคม 

  12.  สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   และ

รวมมือกันเผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 

  13.  สงเคราะหเด็กและเยาวชน   คนชรา   คนพิการทุพพลภาพ  ประชาชน  ผูทุกขยาก  

ขาดแคลน ไรท่ีพึ่ง  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

  1.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหม

อยางเหมาะสม 

  2. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสง

และการกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

  3. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกร

ชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งให

ความรวมมือในการปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี 

  4.  จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพื้นที่สีเขียว     เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีมี 

สีเขียวพื้นที่โลงและสวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจํานวนคน และการเจริญเติบโตของชุมชน 

รวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางภูมิทัศนทองถิ่น 

5.  สงเสริม ประสาน และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง   ภูมิภาคและ

ทองถิ่นอื่น  องคกรเอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ    มุง

ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณ 

  2.  เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคม

ทั้งภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชน

ในการรวมคิดรวมทํารวมรับผิดชอบและรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนือ่ง 

  3. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร  ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ใหเนน

ความสามารถ และสรางประโยชนใหแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพื่อ 

รองรับการกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ   และเพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความ

โปรงใส 

  4. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน และนําเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 

  5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อ

สรางกระบวนการเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพื่อการสรางชุมชนที่เขมแข็ง 

  6. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาตนเองและชุมชน 

  7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษี

และคาธรรมเนียมที่มุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และใหรายไดเพียงพอในการบริการจัดการ

ดานสังคมอยางทั่วถึง 

  8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ ใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาล

อยางทั่วถึง  

  9. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานที่ฟุมเฟอยทุกประเภท    ตลอดจนการใช

มาตรการประหยัดไฟฟา  น้ํามัน  ดวยการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแทนท่ี 
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บทที่  4 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และเปาหมายการพัฒนาเทศบาล 

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  

รอยเอ็ดเมืองนาอยู   ผูคนนารัก   ฟูมฟกตํานานเมือง 
ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม   งามล้ําแหลงทองเที่ยว 

 

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

รอยเอ็ดเมืองนาอยู หมายถึง บานเมืองมีภูมิทัศนสวยงาม  มีความเปนระเบียบ 

  เรียบรอย  มีสิ่งแวดลอมดี  มีบริการขั้นพื้นฐานทั้ง 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางเพียงพอให 

สังคมชุมชนเกิดความสามัคคี  มีสวนรวมในการ 

ทํางานและรับผิดชอบชุมชนตนเองมากขึ้น รวมท้ัง 

 เปนสังคมปลอดยาเสพติด                  

ผูคนนารัก                หมายถึง ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดีทั้งรางกาย 

และจิตใจ ประพฤติตนตามคําสอนของศาสนา มีจิตใจ

โอบออมอารี และมีคุณธรรม  ตลอดจนปฏิบัติตนตาม

กฎ กติกาและระเบียบของสังคม 

ฟูมฟกตํานานเมือง หมายถึง อนุรักษ  ฟนฟู เผยแพรประวัติความเปนมาของเมือง 

  รอยเอ็ด เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาสืบตอและ 

  หวงแหนตอไป 

ลือเลื่องประเพณี         หมายถึง การอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

วัฒนธรรม  อันดีงามใหคงอยูสืบไป ตลอดจนการพฒันาเพื่อ 

 สงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น 

งามลํ้าแหลง หมายถึง การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว   ใหสวยงามใหสอดคลอง 

ทองเที่ยว กับการพัฒนา    ใหเปนเมืองนาอยูสงเสริมการ 

 ทองเท่ียวและเพิ่มรายไดในทองถิ่น 
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พันธกิจ 
 

พันธกิจท่ี  1 เพิ่มศักยภาพของเมือง 

 

พันธกิจท่ี  2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง 

พันธกิจท่ี 4 เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจท่ี  1  เพิ่มศักยภาพของเมือง 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets) 

(Goals) (kpIs) (Baseline  

Data) 

ป 54 ป 55 ป 56 

1.  เพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรบัและระบายน้ํา 

1.  จุดน้ําทวมขังหลังจากฝนตกไมเกนิ  

30 นาที (กรณีฝนตกหนัก) ลดลง 

6  แหง 2  แหง 2  แหง 2 แหง 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการ

คมนาคม 

2.  ความเร็วเฉลีย่ที่ใชในการเดินทางใน

เสนทางที่สําคัญเพิม่ขึ้น 

20  กม./ชม. 

 

20  กม./ชม. 

 

20  กม./ชม. 

 

20  กม./ชม. 

 

3.  พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและผังเมือง 

3.  พื้นที่สีเขยีวตอประชากรเพิ่มขึ้น 15  ตร.ม./คน 16  ตร.ม./คน 17  ตร.ม./คน 18  ตร.ม./คน

 4.  จํานวนพื้นที่ผิวจราจรทีเ่พิ่มขึ้นสะสม 361,020  ตร.ม. 367,020 ตร.ม. 373,000ตร.ม. 379,020ตร.ม. 

 5.  จํานวนพื้นที่ผิวถนนที่ไดรบัการปรับปรุง

ผิวจราจร 

166,918  ตร.ม. 54,673 ตร.ม. 57,006 ตร.ม. 63,867 ตร.ม. 

 6.  จํานวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมทีไ่ดรับ

การพัฒนา 

1  แหง 1  แหง 1  แหง 1  แหง 

 7.  จํานวนความยาวของบาทวิถีทีม่ีสภาพรม

รื่นและสะดวกตอการสัญจร 

3,500   เมตร 

 

3,800 เมตร 

 

4,000 เมตร 

 

4,500 เมตร 

 

 8.  จํานวนทางลาดที่อํานวยความสะดวก 

ตอการสัญจรของประชาชนพรอมทั้งผูพิการ 

11  แหง 

 

12  แหง 

 

14  แหง 

 

16  แหง 

 

4.  สงเสริมการทองเที่ยว 9.  จํานวนสถานที่ทองเที่ยวมีการ 

บูรณาการปรับปรุงซอมแซมสถานที่

ทองเทีย่วใหอยูในสภาพดีขึ้น 

3  แหง 

 

1  แหง 

 

1  แหง 

 

1  แหง 

 

5.  มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการ

ดํารงชีวิต 

10.  ความสะอาดเมืองผานเกณฑการ

ประเมิน 

-  รอยละของปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง 

 

 

รอยละ  10 

 

 

รอยละ  10 

 

 

รอยละ  15 

 

 

รอยละ  20 

 -  ปรมิาณขยะที่ตกคางในชุมชนไมเกิน รอยละ  5 รอยละ  5 รอยละ  5 รอยละ  5 

 11.  รอยละของสถานประกอบกิจการ 

บันเทิงมีคาระดับเสยีงภายในสถาน

ประกอบการตามเกณฑในเทศบัญญัติ 

 เฉลี่ย 90 เดซิเบล 

รอยละ  85 

ของสถาน

ประกอบการ

ผานเกณฑ 

รอยละ  90 รอยละ  95 รอยละ  100 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจท่ี  2   พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets) 

(Goals) (kpIs) (Baseline  

Data) 

ป 54 ป 55 ป 56 

6.  ผูดอยโอกาสในสังคม

สามารถเขาถึงบริการ

สาธารณะครอบคลุมและ

ทั่วถึง 

12.  รอยละของผูดอยโอกาสใน

ชุมชนที่ไดรับสิทธิประโยชนตาม

หลักเกณฑที่เพิ่มขึ้น    

2,418  คน ไมนอยกวา 

รอยละ   95  

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95  

 

ไมนอยกวา 

รอยละ  95  

 

 13. จํานวนบานที่โครงการชวยเหลือ 

ดานที่อยูอาศัย 

154  หลัง 39  หลัง 34  หลัง 34  หลัง 

7.  ประชาชนมีความปลอดภยั 

ในชีวิต และทรัพยสิน 

14.  จํานวนจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ

จราจรทางบกในเขตเทศบาลลดลง 

13  จุด 

 

ลดลง 1 จุด ลดลง 1 จุด ลดลง  1  จุด 

 15.  จํานวนครัง้การเกิดอัคคีภัยลดลง 15  ครั้ง/ป 

 

ไมเกิน 14 

ครั้ง/ป 

ไมเกิน 12 

ครั้ง/ป 

ไมเกิน 10 

ครั้ง/ป 

 16.  ระยะเวลาในการระงบัอัคคีภัย

ไดเร็วขึ้น 

 

เฉลี่ย  30  นาท ี

(รายใหญ) 

เฉลี่ย  10  นาท ี

(รายเล็ก) 

เฉลี่ย  25  นาท ี

(รายใหญ) 

เฉลี่ย  8  นาท ี

(รายเล็ก) 

เฉลี่ย  20  นาท ี

(รายใหญ) 

เฉลี่ย  7  นาท ี

(รายเล็ก) 

เฉลี่ย  15  นาท ี

(รายใหญ) 

เฉลี่ย  5  นาท ี

(รายเล็ก) 

8. บานเมืองมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

17. รอยละของผูกระทําผิด การตั้ง

วางจําหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะตามหลักเกณฑเงื่อนไข 

ลดนอยลง 

  28 ราย ลดลง 

รอยละ  15 

ลดลง 

รอยละ  15 

ลดลง 

รอยละ  15 

9.  ประชาชนมีสุขภาพและ

พลานามัยแข็งแรง 

18.  อัตราปวยดวยโรคติดตอทองถิ่น

ตามเกณฑมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข 

- อัตราปวยโรคไขเลือดออกไมเกิน 

50  คน/แสนประชากร 

 

 

 

 

ไมเกิน  17  คน 

 

 

 

17  คน 

 

 

 

17  คน 

 

 

 

17  คน 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจท่ี  2   พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets) 

(Goals) (kpIs) (Baseline  

Data) 

ป 54 ป 55 ป 56 

 19.  รอยละของนักเรยีนในเขต

เทศบาลมีความรูเรื่องโรคเอดสและ

ตระหนักตอผลกระทบโรคเอดส 

รอยละ  70 

ของนักเรียนใน

เขตเทศบาลมี

ความรูเรื่องโรค

เอดสและ

ตระหนักตอ

ผลกระทบโรค

เอดส 

รอยละ  80 รอยละ  80 รอยละ  80 

 20. รอยละของหญิงตั้งครรภในเขต

เทศบาลไดรับการตรวจครรภกอน

คลอดตามเกณฑ 

รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

10.  การสรางเสริมสุขภาพ 21. รอยละของสวมสาธารณะผาน

เกณฑสุขานาใช 

2  แหง 

 

รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

 22.  รอยละของรานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหารในแตละ

ประเภทผานมาตรฐานอาหาร

สะอาด รสชาติอรอย 

 

รอยละ  70 ของ

รานอาหารและ

แผงลอยที่ผาน

เกณฑ 

รอยละ  70 รอยละ  75 รอยละ  80 

 23.  จํานวนชุมชนที่สามารถควบคุม

และปองกันการระบาดของยาเสพ

ติด 

20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน 

 24.  จํานวนชมรมหรือกลุมที่

ประชาชนในเขตเทศบาลรวมตัวกัน  

เพื่อทํากิจกรรมการออกกําลังกาย 

 

8  ชมรม 8  ชมรม 9  ชมรม 10  ชมรม 

 25.  รอยละของโรงเรยีนทุกสังกัด 

ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 

12  แหง รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจท่ี  2   พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets) 

(Goals) (kpIs) (Baseline  

Data) 

ป 54 ป 55 ป 56 

11.  ประชาชนมีความหวง

แหนในวัฒนธรรมแสดงภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

26.  จํานวนชุมชนทีร่วมจัดงานประเพณ ี 20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน 

 27.  จํานวนของปราชญชาวบานและ

สาขาที่สอนเพิ่มขึ้น   

8  สาขา 

ครอบคลุม  

ทุกสาระ 

8  สาขา 

 

8  สาขา 

 

8  สาขา 

 

12.  ชุมชนมีศักยภาพทาง

เศรษฐกิจ 

28.  กลุมอาชีพที่ไดรบัการสนับสนุนและ

ผานเกณฑการประเมนิ 

10  กลุม 

(3 – 5 ดาว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 

10  กลุม 

ไมนอยกวา 

10  กลุม 

ไมนอยกวา 

10  กลุม 
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          จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา   พันธกิจที่  3  พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึง 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets) 

(Goals) (kpIs) (Baseline  

Data) 

ป 54 ป 55 ป 56 

13.  พัฒนาคุณภาพดาน

การศึกษาของโรงเรียนใหได

มาตรฐาน 

 

29. โรงเรียนในสังกัดแตละโรงเรียน

ผานเกณฑคุณภาพการประเมินทัง้

ภายในและภายนอก  อยางนอยผาน

เกณฑ ระดบั  4 

6 โรงเรียน 7 โรงเรียน 7 โรงเรียน 7 โรงเรียน 

 30. รอยละของจํานวนนักเรยีนและ

ประชาชนที่มีการศึกษาตอในระดับที่

สูงขึ้น 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาย

อาชีพ 

 

 

 

338 คน 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

 

 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

 - ระดับอุดมศึกษาหรือสายอาชีพ 27 คน รอยละ  95 รอยละ  95 รอยละ  95 

14. เด็กเล็กมีความพรอม

กอนเขารับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

31. เด็กเล็กที่มีความพรอมทางดาน

รางกาย  อารมณ สังคม สติปญญา 

150  คน 

 

100 % 

150  คน 

 

100 % 

150  คน 

 

100 % 

150  คน 

 

100 % 

15. บุคลากรมีความรู

ความสามารถในการพฒันา

เด็กเล็ก 

32.บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการพฒันาความรูในการอบรม

ดูแลเด็ก 

14  คน 

 

100 % 

14  คน 

 

100 % 

14  คน 

 

100 % 

14  คน 

 

100 % 

16. เด็กไดรับการบริการ

การศึกษาภาคบังคับ  มี

คุณภาพครบตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง

เต็มศักยภาพอยางเสมอภาค

และทัดเทยีมกัน 

33. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผาน

เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 

17. มีการบริหารจัดการโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานและยึด

หลักธรรมาภิบาลให

สอดคลองกับระบบ

การศึกษาของชาติ 

34. จํานวนโรงเรยีนที่ดําเนินการ

โครงการการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

1 โรงเรียน 7 โรงเรียน 7  โรงเรยีน 7 โรงเรียน 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา   พันธกิจท่ี  3  พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets) 

(Goals) (kpIs) (Baseline  

Data) 

ป 54 ป 55 ป 56 

18.  ผูเรยีนไดรับการพฒันา

ทุกกลุมสาระการเรียนรู ม ี

35.  จํานวนโรงเรียนที่มีการใชระบบ

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

7 โรงเรียน 7 โรงเรียน 7 โรงเรียน 7 โรงเรียน 

การนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษามา 

36. จํานวนโรงเรยีนทีม่ีการใชระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน 

7 โรงเรียน 7 โรงเรียน 7 โรงเรียน 7 โรงเรียน 

ใชในการเรียนการสอน 37. รอยละของนักเรียนที่ไดเรียนรูจาก

ระบบสารสนเทศและอินเทอรเน็ต 

รอยละ  80 รอยละ   85 รอยละ  90 รอยละ  95 

 38. สัดสวนของนักเรียนตอเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน 

5: 1 4 : 1 3 : 1 2 : 1 

19. ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถนํา

ประสบการณจากการเรยีนรู

ไปใชในการดํารงชีวิตรูเทา

ทันโลกเพื่อพึ่งพาตนเองและ

อยูรวมกันอยางสันติสุข 

39. คาเฉลี่ยระดับคุณภาพดาน

คุณธรรม จรยิธรรมไมต่ํากวาระดับ 4  

(จากการประเมินคุณภาพภายใน ตาม

เกณฑ  กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น) 

4 4 4 4 

20. มีสถานที่จัดกิจกรรม

ดานดนตรี  กีฬา  ศิลปะ และ

นันทนาการอยางเพียงพอ 

40. จํานวนสถานที่จัดกิจกรรมดาน

ดนตรี กีฬา ศิลปะ และนันทนาการ 

8  แหง 8  แหง 8  แหง 8  แหง 

21.เด็กเยาวชนและ

ประชาชนมีความสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

41. จํานวนกิจกรรมที่สงเสรมิการมี

จิตสํานึกดานคุณธรรม  จรยิธรรม  

และจิตสาธารณะ 

6  กิจกรรม 6  กิจกรรม 6  กิจกรรม 6  กิจกรรม 

22. เกิดสังคมภูมิปญญาแหง

การเรียนรู  ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความ

สมานฉันท อยูรวมกันใน

สังคมอยางมีความสุขที่ยั่งยืน 

 

 

42. จํานวนกิจกรรมสงเสริมและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  จารีต  

ประเพณ ี และกิจกรรมศาสนา 

6  กิจกรรม 6  กิจกรรม 6  กิจกรรม 6  กิจกรรม 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจท่ี  4   เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets) 

(Goals) (kpIs) (Baseline  Data) ป 54 ป 55 ป 56 

23. บุคลากรมีความรู

ความสามารถ 

43. บุคลากรทุกระดับไดรบั

การพัฒนา 

บุคลากรทุกระดับไดรับ

การพัฒนา 1ครัง้/ป 

ไมนอยกวา 

1 ครั้ง/ป 

ไมนอยกวา 

1 ครั้ง/ป 

ไมนอยกวา 

1 ครั้ง/ป 

24. การสงเสริมใหประชาชน

มีความเขมแข็ง 

44. จํานวนชุมชนที่เขมแข็ง  

พึ่งพาตนเองได 

10 ชุมขน ไมนอยกวา 

10 ชุมชน 

ไมนอยกวา 

10 ชุมชน 

ไมนอยกวา 

10 ชุมชน 

 45.รอยละของการรณรงค

ใหประชาชนออกมาใช

สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ 

สท รอยละ 44.99 

(ณ วันที่ 9 มี.ค.51) 

- ผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้งไมนอย

กวารอยละ50 

- 

  ส.อบจ.รอยละ 44.76 

(ณ วันที่ 20เม.ย.51) 

- ผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้งไมนอย

กวารอยละ50 

- 

  สส. รอยละ 64.08 

(ณ วันที่ 23 ธ.ค. 50) 

- ผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้งไมนอย

กวารอยละ50 

- 

  สว. รอยละ 47.03 

(ณ วันที่ 2 มี.ค.51)  

- ผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้งไมนอย

กวารอยละ50 

- 

25. มีระบบการทํางานที่มี

ประสทิธิภาพ 

46. รอยละของจํานวน

โครงการที่สามารถจัดซื้อ

จัดจางทันตามกําหนดเวลา 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

 47. รอยละของงบประมาณ

ที่เบิกจายตามแผนการเบิก

จายเงิน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

26. การบรหิารงบประมาณ

แบบมุงผลสัมฤทธิ ์

48. รอยละของโครงการที่

ผลผลิตผานการประเมิน

บรรลุตามวัตถุประสงค 

รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

27. พัฒนาการจัดเกบ็รายได 49.รอยละของรายไดที่

เทศบาลจัดเกบ็ไดตอรายได

ที่เทศบาลประมาณการไว 

(เพิ่ม,ลด) 

เพิ่มขึ้น 

5.24 % 

เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 5  

เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 5 

เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 5 

 50. รอยละของผูมาชําระภาษี 

คาเชา คาธรรมเนียมตอผูที่อยู

ในขายทั้งหมด 

เพิ่มขึ้น 

3.15   % 

เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 3  

เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 3 

เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา 

รอยละ 3 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจท่ี  4   เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets) 

(Goals) (kpIs) (Baseline  Data) ป 54 ป 55 ป 56 

28. ระบบสารสนเทศในการ

บริหารจัดการและบริการมี

คุณภาพ 

52. รอยละของบุคลากรมี

ความสามารถในการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่

จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

จํานวนบุคลากร 

129  คน 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. ปรับปรงุขอมูลในเวบ็

ไซดของหนวยงานใหเปน

ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน 60 นาท ี

ตอครั้ง 

ไมเกิน  

60 นาที 

 

ไมเกิน 

 60 นาท ี

 

ไมเกิน 

 60 นาท ี

 

 

 

 



 

 

 



บทที่  5   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน 1.1  กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน  สะพาน    ทางเทา  ทอระบายน้ํา   

       และอาคารสถานที่ 

กองชาง 

กองการศึกษา 

 1.2 พัฒนาระบบจราจร กองชาง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน กองสวัสดิการสังคม,สํานักปลัดฯ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 3.1 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียว กองวิชาการฯ,กองการศึกษา. 

 3.2 บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว กองชาง 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน กองการศึกษา 

 4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น กองการศึกษา 

 4.3  พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ กองการศึกษา 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 5.1 เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กองสวัสดิการสังคม,กองการศึกษา 

 5.4 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล 

 5.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน สํานักปลัดเทศบาล 

 5.6  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ กองชาง 

 6.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย กองชาง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 6.4 บําบัดและจัดการขยะ กองชาง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กองสวัสดิการสังคม 

 7.2 สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น กองวิชาการและแผนงาน,สํานักปลัดเทศบาล 

 7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล 

 7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได กองคลัง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน ทุกกอง 

 7.6  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

1.  ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา   กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน   สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและอาคารสถานที่   

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. กอสรางและปรับปรุงถนน - จํานวนถนนที่ทําการกอสรางและ

ปรับปรุง 

24,314 

ตรม. 

4,860 

ตรม. 

4,860 

ตรม. 

4,860 

ตรม. 

4,860 

ตรม. 

4,874 

ตรม. 

กองชาง 

2. ปรับปรุงรองระบายน้ํา - จํานวนถนนที่ทําการกอสรางและ

ปรับปรุง 

3,600  

ตรม. 

720  

ตรม. 

720  

ตรม. 

720  

ตรม. 

720  

ตรม. 

720  

ตรม. 

กองชาง 

3. กอสรางถนนและระบบระบายน้ํา - จํานวนถนนและระบบระบายน้ํา 25 สาย 5  สาย 5  สาย 5  สาย 5  สาย 5  สาย กองชาง 

4. กอสรางระบบระบายน้ํา 

 

-  จํานวนที่กอสรางระบบระบายน้ํา 

 

3,062   

เมตร 

612   

เมตร 

612   

เมตร 

612   

เมตร 

612   

เมตร 

612   

เมตร 

กองชาง 

5. กอสรางถนนลูกรัง - จํานวนถนนที่ทําการกอสราง 700 140 140 140 140 140 กองชาง 

6. กอสรางสะพาน คสล. - จํานวนสะพานท่ีสราง 2  แหง - 1  - 1 - กองชาง 

7. ปรับปรุงซอมแซมระบบระบายน้ํา - ปริมาณที่ซอมแซม 700 

เมตร 

140 

เมตร 

140 

เมตร 

140 

เมตร 

140 

เมตร 

140 

เมตร 

กองชาง 

8. ตีเสนจราจรและทาสีคันหิน 

 

-  จํานวนพื้นที่ท่ีดําเนินการ 3,120 

 ตรม. 

624 

 ตรม. 

624 

 ตรม. 

624 

 ตรม. 

624 

 ตรม. 

624 

 ตรม. 

กองชาง 
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 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร                                                      

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร -  สถานที่ที่ติดตั้งสัญญาณไพจราจร 14  จุด 4  จุด 6 จุด 4  จุด - - - งานไฟฟา  

 กองชาง 

 

2. ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร -  สถานที่ปรับปรุงสัญญาณไฟ

จราจร 

7  จุด 4 จุด 2 จุด 1 จุด - - - งานไฟฟา   

กองชาง 

 

3. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน -สถานที่ที่ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 50  จุด 10  จุด 10  จุด 10  จุด 10  จุด 10  จุด - งานไฟฟา  

กองชาง 

 

4.ติดตั้งตูควบคุมสัญญาณจราจร -สถานที่ติดตั้งตูควบคุมสัญญาณไฟ

จราจร 

5  จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด -งานไฟฟา  

กองชาง 
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2.  ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   

2.1  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ 

    ของชุมชน 

- รายไดของประชาชนในกลุม 

   เปาหมาย/เดือน 

12,000 

  

8,000 9,000 

 

10,000 

 

11,000 

 

12,000 

 

กองสวัสดิการสังคม 

- คุณภาพสินคาท่ีผลิตได คุณภาพ      

5 ดาว 

คุณภาพ 

4 ดาว 

คุณภาพ 

4 ดาว 

คุณภาพ 

5 ดาว 

คุณภาพ 

5 ดาว 

คุณภาพ 

5 ดาว 
- ผลการประกวดแขงขัน 5 รางวัล

ดีเดน 

1 รางวัล 

ดีเดน 

1 รางวัล 

ดีเดน 

1 รางวัล 

ดีเดน 

1 รางวัล 

ดีเดน 

1 รางวัล 

ดีเดน 

2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แขงขันทางการคาของผูประกอบการ 

- ผูประกอบการมีทักษะดีขึ้น 

 

อบรม 

5  ครั้ง 

อบรม 

1  ครั้ง 

อบรม 

1  ครั้ง 

อบรม 

1  ครั้ง 

อบรม 

1  ครั้ง 

อบรม 

1  ครั้ง 

กองสวัสดิการสังคม 

-  เพิ่มรายไดแกผูประกอบการ ไมนอย

กวา  

รอยละ 10 

รอยละ 

2 

รอยละ 

2 

รอยละ 

2 

รอยละ 

2 

รอยละ 

2 
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2.  ยุทธศาสตร    การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   

2.1  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

3.  โครงการสงเสริมการตลาด 

     หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- รายไดของกลุมอาชีพเพิ่มขึ้น 

 

ไมนอยกวา  

รอยละ10 

รอยละ 2   รอยละ 2    รอยละ 2 รอยละ 2 รอยละ 2 กองสวัสดิการสังคม 

- ความตองการของตลาดเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 

รอยละ20 

รอยละ20 รอยละ20 รอยละ20 รอยละ20 รอยละ20 

- คุณภาพสินคาท่ีผลิตไดเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 

รอยละ10 

รอยละ 2   รอยละ 2    รอยละ 2 รอยละ 2 รอยละ 2 

4.  โครงการฝกอบรมอาชีพแก 

      กลุมผูสนใจ 

-เพิ่มจํานวนผูประกอบการราย

ใหม 

เพิ่มขึ้นป

ละ20ราย 

20 ราย 20 ราย 20 ราย 20 ราย 20 ราย กองสวัสดิการสังคม 

-เกิดสินคาตัวใหม 50 ตัว 10 ตัว 10 ตัว 10 ตัว 10 ตัว 10 ตัว 

5.  โครงการสนับสนุนปรัชญา 

      เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชาชนมีความรูความเขาใจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมนอยกวา  

รอยละ75 

รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 กองสวัสดิการสังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
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3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการจัดทําวารสารเผยแพร

การทองเท่ียว 

-จํานวนแผนพับที่แจกจายใหกับ

ประชาชน 

5,000 

 ฉบับ 

1,000 

ฉบับ 

1,000

ฉบับ 

1,000

ฉบับ 

1,000

ฉบับ 

1,000

ฉบับ 

-  งานบริการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

2.  โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก 

 

 

 

 

 

 

- จํานวนผูเขาอบรม ปละ 

80 คน 

80 คน 80 คน 80 คน 80 คน 80 คน กองการศึกษา 
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3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.2  แนวทางการพัฒนา   บํารุง รักษา ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟา

แสงสวางในบึงพลาญชัย 

จํานวนโคมไฟฟาแสงสวางในบึง

พลาญชัยที่ติดตั้ง 

300 ชุด 60 ชุด 60 ชุด 60 ชุด 60 ชุด 60 ชุด กองชาง 

งานไฟฟา 

2.โครงการติดตั้งโคมไฟชนิด 

Signex  motif Series 

จํานวนไฟประดับชนิด   Signex  

motif Series  ที่ติดตั้ง 

11  ชุด - - 11ชุด - - กองชาง 

งานไฟฟา 

3.โครงการติดตั้งโคมไฟ Seareh  

Light  สองอาคารเกาะศาลเจาพอ 

หลักเมือง 

จํานวนโคมไฟ Seareh  Light  ที่ติดตั้ง 1 ชุด - - 1 ชุด - - กองชาง 

งานไฟฟา 

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวน

สมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด 

บริเวณน้ําตกภูพลาญ  เกาะกลางบึง

พลาญชัย 

จํานวนสถานที่ท่ีปรับปรุงภูมิทัศน 1 แหง 1 แหง - - - - กองชาง 

งานสวนสาธารณะ 

 

63 



 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.2  แนวทางการพัฒนา   บํารุง รักษา ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5.โครงการติดตั้งน้ําพุที่สวนสมเด็จ

พระศรีนครินทรรอยเอ็ด บริเวณ

สระบริสุทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนน้ําพุที่ติดตั้ง 9 หัว - 9 หัว - - - กองชาง 

งานสวนสาธารณะ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา    
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4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการการพัฒนาการเรียนการ 

    สอนรวมกับโรงเรียนสาธิต ฯ และ 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โรงเรียน 

    อนุบาลกรแกวและมหาวิทยาลัย  

    มหาสารคาม 

- จัดการอบรมนิเทศกติดตามประชุม

เชิงปฏิบัติการครู  พนักงานจาง

โรงเรียนในสังกัด 

1,250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน - ฝายบริหารการศึกษา 

   กองการศึกษา 

2. โครงการเขาคายทางวิชาการตาม 

    กลุมสาระการเรียนรู 

-  จัดกิจกรรมโดยคัดเลือกนักเรียน

จํานวน 500 คน เขารวมกิจกรรมตาม

ระยะเวลาและปฏิทินงาน จํานวนป

ละ 5 ครั้ง 

25 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง - งานบริหารวิชาการ 

  กองการศึกษา 

3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน 

    ทางวิชาการ 

-โรงเรียนในสังกัดรวมจัดนิทรรศการ

ปละ 1 ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    การใชหลักสูตรการศึกษาขั้น 

    พื้นฐานและทัศนศึกษาดูงาน 
 

-  จัดอบรมพนักงานครูเทศบาลทุก

กลุมสาระ 

1,250  คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน - งานบริหารวิชาการ 

  กองการศึกษา 
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4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5. โครงการประชุมคณะกรรมการ 

    สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและทัศน 

    ศึกษาดูงาน 

-จัดประชุมคณะกรรมการและศึกษา 

   ดูงาน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานโรงเรียน     

   กองการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาสงเสริมหอง 

   สมุดในโรงเรียนและศูนยพัฒนา 

   เด็กเล็ก 

- จัดซื้อหนังสือประจําหองสมุด 

ในโรงเรียนเทศบาลฯ ทั้ง  7 โรงเรียน 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปละ 1 ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานโรงเรียน 

  กองการศึกษา 

7. โครงการนิเทศการศึกษา - นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ

สอนของครู เดือนละ 1 ครั้ง 

50  ครั้ง 10  ครั้ง 10  ครั้ง 10  ครั้ง 10  ครั้ง 10  ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 

8. โครงการสนับสนุนหนวยงาน 

    อื่น ๆ  

- ใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ ดังนี้ 
1.ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอ็ด 

2.สนับสนุนเทศบาลที่เปนเจาภาพการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

4.อุดหนุนเทศบาลเจาภาพ 

สนับสนุน 

4 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

4 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

4 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

4 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

4 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

4 

หนวยงาน 

  กองการศึกษา 
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4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

9. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา - ประเมินคุณภาพโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ 7 โรงเรียน ตอปการศึกษาละ 

1 ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 

10. โครงการมอบประกาศนียบัตร 

      นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

-มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น

อนุบาล ป.6 ม.3 และ ม.6 โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 1,200 คนตอป

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 

11. โครงการแขงขนักิจกรรมทาง 

      วิชาการและเขาคายฝกซอม 

- จัดกิจกรรมแขงขันทางวิชาการสําหรับ

นักเรียนตลอดปการศึกษา มีนักเรียนเขา

คายฝกซอม จํานวน 250  คน 

1,250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน 250 คน - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 

12. โครงการเด็กพกิารและเด็กพิเศษ 

      เรียนรวมโรงเรียนเทศบาลวัด 

      ปาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัด 

      เวฬุวัน 

- รับนักเรียนพิการเด็กพิเศษเรียนรวมป

การศึกษาละไมเกิน 15  คน 

75 คน 15 คน 15 คน 15 คน 15 คน 15 คน - งานโรงเรียน 

  กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

13. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี 

      ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับ 

      เทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ 

-เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง 2 เมือง

โดยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ครู  นักเรียน ปการศึกษาละ 1  ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 

14. โครงการจัดพิมพวารสาร 

       การศึกษารายภาคเรียน 

- พิมพวารสารการศึกษา ภาคเรียนละ

4,500  ฉบับ 2 ภาคเรียน รวม 9,000  

ฉบับ 

45,000 เลม  9,000 เลม 9,000 เลม 9,000 เลม 9,000 เลม 9,000 เลม - งานบริหารวิชาการ  

กองการศึกษา 

15.โครงการพฒันาภาษาตางประเทศ 

 

 

- ชาวตางชาติมาชวยพัฒนาการเรียน

ภาษาตางประเทศ  ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาล  จํานวน  7  โรงเรียน ป

การศึกษาละภาษา 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานโรงเรียน 

  กองการศึกษา 

16. โครงการพัฒนาการเรียนรู 

      นักเรียน 

 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามแหลง

เรียนรูตาง ๆ ท้ังในจังหวัดและ

ตางจังหวัด ปละ 2 ครั้ง 

10  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2 ครั้ง 2  ครั้ง -งานบริหารวิชาการ

กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

17. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ

ผูบริหารการศึกษา  เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-พนักงานครูสังกดัเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  จํานวน  30  คน  เขารับการ

อบรมอยางตอเนื่อง  ปละ  1  ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานโรงเรียน 

  กองการศึกษา 

18.โครงการแขงขันคนเกง                  

สังกัดกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

 

- คัดเลือกนักเรียน  ชั้น  ป.5  และ

ระดับมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนละ  

4  คน  เปนตัวแทนเขาแขงขัน

ระดับประเทศในกลุมสาระการ

เรียนรู  ภาษาไทย วิทย , คณิตและ

สังคม  ปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 

19. โครงการวันคร ู -จัดพิธีทําบุญตัดบาตรและจัดพิธีการ

รําลึกพระคุณครู    ปละ 1  ครั้ง 

 

 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

20.โครงการแขงขันทักษะทาง

วิชาการรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ดและระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

- นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

เปนตัวแทนของจังหวัดรอยเอ็ดเขา

รวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

จํานวน  150  คน  ตอป ปการศึกษา

ละ 1  ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 

21 โครงการเชื่อมความ

สัมพันธไมตรีและความรวมมือทาง

วิชาการระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

กับคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

แหงชาติลาว 

 

-  บุคลากรทางการศึกษารวมกัน

พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย

แลกเปลี่ยนปละ  2   ครั้ง 

10  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2 ครั้ง - งานนิเทศการศึกษา 

  กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

22.  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) - จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  และโรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ด  โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

และศูนยวัดเหนือ  ปการศึกษาละ  4  

ครั้ง 

20  ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง - งานพัสดุ 

 กองการศึกษา 
 

23.โครงการจัดซื้อ/จัดจาง 

อาหารกลางวัน 

 

จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลรอยเอด็  

โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและศูนยวัด

เหนือ ปการศึกษาละ  4 ครั้ง 

20  ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง -งานพัสดุ 

 กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

24.  โครงการคาพาหนะนําเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ไปสถานพยาบาล 

-นําเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ

บาดเจ็บไปสงสถานพยาบาลไดอยาง

ทันทวงทีตลอดปการศึกษา 

5 ป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

25.โครงการหลักสูตรสถานศึกษา -ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานบริหารวิชาการ 

  กองการศึกษา 

26.โครงการพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษา 

-พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

พนักงานครูเทศบาลในการเขารับ

การศึกษาอบรมตาง ๆ เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา 

5 ป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

งานนิเทศการศึกษา

งานการเจาหนาที่ 

กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

27. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา 

       เด็กและเยาวชน 

-พัฒนาศูนยเยาวชนตนแบบ ในการ

ออกกําลังกายภายในศูนยเยาวชน

(เกาะกลางบึงพลาญชัย) ใหมีคุณภาพ

ในการบริการแกผูมาใชบริการ 

5 ป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

ตลอดป 

การศึกษา 

งานกิจกรรมเด็ก 

และเยาวชน   

กองการศึกษา 

28. โครงการสงเสริมกิจกรรมคาย 

       เยาวชน 

-จัดอบรมคายเยาวชนของนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน  

100  คน เพื่อปลูกจิดสํานกึในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ปละ  1  ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง งานกิจกรรมเด็ก 

และเยาวชน   

กองการศึกษา 

29. โครงกาจัดซื้อคาจัดการเรียน             

การสอน(รายหัว)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดซื้อวัสดุรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ  ปละ  1  ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง งานการเงินและพัสดุ 

กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

30.โครงกาจัดซื้อคาจัดการเรียน             

การสอน(รายหัว)โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-จัดซื้อวัสดุรายหัวระดบักอน

ประถมศึกษาใหกับนักเรียนในสังกัดมี

สื่อการเรียนการสอน อุปกรณเกี่ยวกบั

การเรียนการสอนที่เพียงพอและ

ทันสมัยไดรับการจัดสรรงบประมาณป

ละ2 ครั้ง 

10  ครั้ง 2 ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง งานการเงินและพัสดุ 

กองการศึกษา 

31. โครงการเชาพื้นที่จัดทําเวบ็ไซดกอง

การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจด

ทะเบียนโดเมนเนม  (ชื่อเว็บไซด)  

กองการศึกษาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-เชาพื้นเวบ็ไซด ปละ 1 ครั้ง 5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง กองการศึกษา 

32. โครงการเชื่อมตออนิเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศของกองการศึกษาและ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-เชื่อมตออินเตอรเน็ตผานเว็ปไซด

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

จํานวน  8  แหง 

8  แหง 8  แหง 8  แหง 8  แหง 8  แหง 8  แหง โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.1  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

33. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ 

-พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ปละ 1 ครั้ง  

    5  ครั้ง    1 ครั้ง   1 ครั้ง   1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองการศึกษา 

34.  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

(SBM)  

 

-สงเสริมใหโรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น 

175  ครั้ง 35  ครั้ง 35  ครั้ง 35  ครั้ง 35  ครั้ง 35  ครั้ง กองการศึกษา 

35.  โครงการเปดอาคารเรียน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- ทําพิธีเปดอาคารเรียนโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

2  ครั้ง 1 ครั้ง 1  ครั้ง - - - กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น                

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการจัดงานประเพณี 

    บุญผะเหวด 

- สนับสนุนการจัดงานประเพณี          

บุญผะเหวดของจังหวัดรอยเอ็ด              

ปละ 1 ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

  กองการศึกษา 
 

2. โครงการจัดงานประเพณี 

    สงกรานต 

 

 

 

              - จัดกิจกรรมงานประเพณี                             

               ปละ 1 ครั้ง 

 

 

 

      5 ครั้ง 

 

 

 

 

    1 ครั้ง 

 

 

 

 

   1 ครั้ง 

 

 

 

 

     1 ครั้ง 

 

 

 

 

    1 ครั้ง 

 

   

 

 

    1 ครั้ง  

  

         

 

          - งานการศึกษา 

           นอกโรงเรียน 

           กองการศึกษา 
  

3. โครงการจัดงานประเพณี 

    แหเทียนเขาพรรษา 

 

4. โครงการจัดงานประเพณี 

   ออกพรรษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น                

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5. โครงการจัดงานประเพณี 

สมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป 

- จัดกิจกรรมงานประเพณี                           

ปละ 1 ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

    กองการศึกษา 

6. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะ 

    เจาพอหลักเมืองและ 

    เจาพอมเห ศักดานุภาพ 

- จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด                      

คือ  ศาลเจาพอหลักเมืองและศาลเจาพอ

มเหศักดานุภาพ  ปละ  1  ครั้ง 

 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

    กองการศึกษา 

7. โครงการตักบาตรวันอาทิตย 

 

-ประชาชนในเขตเทศบาลทําบุญ              

ตักบาตรรวมกันทุกวันอาทิตย  ณ  

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร

รอยเอ็ด  ปละ  48  ครั้ง 

240 ครั้ง 48  ครั้ง 48  ครั้ง 48  ครั้ง 48  ครั้ง 48  ครั้ง - งานการศึกษา 

  นอกโรงเรียน 

  กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น                

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

8.โครงการกฐิน 101  กอง จํานวนครั้งที่สนับสนุนการจัดงาน 

กฐิน 101 กอง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  - งานการศึกษา 

  นอกโรงเรียน 

  กองการศึกษา 

 

9. โครงการสงเสริมประเพณีและ

วันสําคัญในทองถิ่น 

 

จํานวนคณะครู   นักเรียนและชุมชน 40   

กิจกรรม 

8  

กิจกรรม 

8  

กิจกรรม 

8  

กิจกรรม 

8  

กิจกรรม 

8  

กิจกรรม 

- โรงเรียนเทศบาล         

วัดเหนือ 

 กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

79 



การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.3  แนวทางการพัฒนา   ดานสวัสดิการและนันทนาการ                           

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกฬีา

กอนเขารวมการแขงขันกฬีา 

นักเรียนองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ 

-เขาคายฝกซอมนักกีฬาตัวแทน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  รุนอายุ 

12,14,16,18 ป ชาย/หญิง เพื่อเขารวม

การแขงขันกฬีานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคและ

ระดับประเทศ ปละ 2 ครั้ง 

10  ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

2. โครงการสงนักกฬีาเขารวมการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-สงนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมือง 

รอยเอ็ด  รุนอายุ 12,14,16,18 ป 

ชาย/หญิง เพื่อเขารวมการแขงขัน 

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน  

ทองถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียง 

 เหนือ ปละ1 ครั้ง 

 

5  ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.3  แนวทางการพัฒนา   ดานสวัสดิการและนันทนาการ                           

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

3. โครงการสงนักกฬีาเขารวมการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นระดับ  

ประเทศ 

-สงนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมือง 

รอยเอ็ด  รุนอายุ 12,14,16,18 ป 

ชาย/หญิง เพื่อเขารวมการแขงขัน 

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน  

ทองถิ่นระดับประเทศ ปละ 1 ครั้ง 

5  ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

4. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ - จัดกิจกรรมตาง ๆ  ในงานวันเด็ก

แหงชาติ  ปละ  1  ครั้ง 

5  ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

5. โครงการแขงขันเซปคตะกรอ 

     “พลาญชัยคัพ” 

-จัดแขงขันพลาญชัยคพัใหกับเด็ก 

เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป 

ภายในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัด 

    ใกลเคียงปละ 1 ครั้ง 

 

 

5  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

    1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

     - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 6. โครงการจัดการแขงขันฟตุซอล   

    “พลาญชัยคัพ” 
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 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.3  แนวทางการพัฒนา   ดานสวัสดิการและนันทนาการ                           

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

7.  โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ 

     และยุวกาชาด กลุมโรงเรียน 

      เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.5 – 6 และ 

 ม. 1-3  เขาคายพักแรม ปการศึกษาละ 

1 ครั้ง  

5  ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

8.  โครงการเยาวชนสัมพันธ - อบรมและนําเยาวชนทัศนศึกษาดูงาน

สิ่งแวดลอม  จํานวนปละ 100  คน 

500  คน 

 

100  คน 

 

100  คน 

 

100  คน 

 

100  คน 

 

100  คน 

 

- งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

9. โครงการวันเยาวชนแหงชาติ -  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติปละ 

1 ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

10. โครงการประกวดวาดภาพชีวิต

สัตวน้ําและธรรมชาติ 

- จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชีวิตสัตว

น้ําปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -  สถานแสดงพันธุ 

    สัตวน้ํา 

กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา    

4.3  แนวทางการพัฒนา   ดานสวัสดิการและนันทนาการ                           

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

11. โครงการฝกซอมดนตรีหรอืวง

โยธวาทิต 

-ฝกซอมดนตรีหรอืวงโยธวาทิต

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด        

ปการศึกษาละ  4  ครั้ง 

20 ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

12. โครงการฝกซอมและรวมการ

แขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

-  ฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬา          

ตาง ๆ กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  

4  ครั้ง 

20 ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

13.  โครงการแขงขันกีฬาสีใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-แขงขันกีฬาสีในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ปการศึกษาละ 7  

ครั้ง (แยกแตละโรงเรียน) 

35   ครั้ง 5  ครั้ง 5  ครั้ง 5  ครั้ง 5  ครั้ง 5  ครั้ง - งานการศึกษา 

   นอกโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

14. โครงการสงเสริมสุขภาพ

อนามัยนักเรียนและสิ่งแวดลอม 

-จํานวนคณะครูและนักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม 

1,600  คน 320 คน 320 คน 320 คน 320 คน 320 คน -โงเรียนเทศบาล 

  วัดเหนือ 

  กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการอบรมกลุมเสี่ยงในการ 

    ปองกันโรคติดตอ 

    ทางเพศสัมพันธ 

- จัดอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อยางนอยปละ  

1  ครั้ง 

 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1  ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานปองกันและควบคุมโรค 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 

2. โครงการรณรงคปองกันและ 

     ควบคุมโรคไขเลือดออกใน 

    เขตเทศบาล 

- อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกของ

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  ไมเกิน  50  /

แสนประชากร 

50 /   

แสน 

50 /

แสน 

50 /

แสน 

50 /

แสน 

50 /

แสน 

50 /

แสน 

-งานปองกันและควบคุมโรค 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 

3. โครงการรณรงคปองกันควบคุม 

    โรคฉี่หนู 

- อัตราปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซิส 

   ลดลง 

ไมนอย

กวา       

รอยละ60  

รอยละ

60  

รอยละ

60 

รอยละ

60 

รอยละ

60 

รอยละ

60 

-งานปองกันและควบคุมโรค 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 

4. โครงการรณรงคควบคุมและ 

    ปองกันโรคโปลิโอ 
 

-ใหวัดซีนปองกันโรคโปลิโอ เด็ก0-5ป ใน

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ครอบคลุม 100%  

100% 100% 100% 100% 100% 100% -งานปองกันและควบคุมโรค 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5. โครงการสงเสริมสุขภาพ 

     ผูประกอบการคาในตลาด 

- ความสามารถในการใหบริการประชาชน 

 

เกินกวา 

รอยละ50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

-งานศูนยบริการฯ 

 กองสาธารณสุข 

 และส่ิงแวดลอม 

6. โครงการหนวยสาธารณสุข 

     สัมพันธ 

- ใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน 

ครอบคลุม 20 ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

-งานศูนยบริการฯ 

 กองสาธารณสุข 

 และส่ิงแวดลอม 

7. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ - โรงเรียนไดมาตรฐานโรงเรียนสงเสริม 

   สุขภาพ 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - งานสงเสริมฯ 

 กองสาธารณสุข 

 และส่ิงแวดลอม 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพการ 

      ดําเนินงานสรางสุขภาพในชุมชน 

- อบรมวิชาการตอเนื่องและนิเทศงาน 

 เดือนละ  1  ครั้ง 

60  ครั้ง 12  ครั้ง 12  ครั้ง 12  ครั้ง 12  ครั้ง 12 ครั้ง -งานศูนยบริการฯ 

 กองสาธารณสุข 

 และส่ิงแวดลอม 

9. โครงการสนับสนุนการดําเนิน 

      งานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

- จํานวนชุมชนตัวอยางในการดําเนินงาน 

   สรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

20  

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

- งานสงเสริมฯ 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

10. โครงการรณรงคดาน           

       ทันตสาธารณสุข 

- จํานวนประชาชนที่ไดรับการตรวจ 

   สุขภาพชองปากครอบคลุม 20 ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

- งานสงเสริมฯ 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 

11. โครงการอบรมอาสา 

       สมัครสาธารณสุขในเขต 

       เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- อสม. เขารับการอบรม  ไมนอยกวา 

รอยละ90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

-งานสงเสริมฯ 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 

12. โครงการจัดงานวันอาสา 

       สมัครสาธารณสุขแหงชาติ 

- จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข

แหงชาติ  ปละ  1  ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1  ครั้ง 1 ครั้ง 5 ครั้ง - งานสงเสริมฯ 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 

13.โครงการสงเสริมสุขภาพ 

      ผูสูงอายุ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- จัดกิจกรรมของผูสูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง 60 

 ครั้ง 

12  

ครั้ง 

12  

ครั้ง 

12 

ครั้ง 

12 

ครั้ง 

12 

ครั้ง 

- งานสงเสริมฯ 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 

14.โครงการสงเสริมการออกกําลัง 

      กายเพื่อสุขภาพ 

       

- จํานวนประชากรของประชากรอายุ 6 ป 

ขึ้นไปมีการออกกําลังกาย 

ไมนอยกวา

รอยละ 50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

- งานสงเสริมฯ 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

15. โครงการรณรงค 

สูบบุหรี่ 

- จัดกิจกรรมรณรงคสูบบุหรี่   

ปละ  1  ครั้ง 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1  ครั้ง 1 ครั้ง 5 ครั้ง -งานสงเสริมฯ 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 

16. โครงการเกงกอนเกิด - หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลสุขภาพ ไมนอยกวา

รอยละ 90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

-งานสงเสริมฯ 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 

17.โครงการรณรงคปองกัน 

     และควบคุมภาวะโภชนาการ 

     เกินในเด็กและเยาวชน 

- ประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ดี เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา

รอยละ 90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

-งานสงเสริมฯ 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 

18. โครงการรณรงคปองกนัและ 

       ควบคุมโรคไขหวัดนก 

- ประชาชนและสัตวในพื้นที่เปาหมาย

ปลอดจากโรคไขหวัดนก  ครอบคลุมเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - งานสัตวแพทย 

 กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดลอม 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

19. โครงการแพทยทางเลือก - ครัวเรือนปลูกและใชพืชสมุนไพร ไมนอยกวา

รอยละ30  

รอยละ

30 

รอยละ

30 

รอยละ

30 

รอยละ

30 

รอยละ

30 

-งานศูนยบริการฯ 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 

20.  โครงการจัดตั้งกองทุน 

หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 

 

-  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุข

ทั่วถึง 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานศูนยบริการฯ 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 

21.โครงการพัฒนาและยกระดับ 

     มาตรฐานสถานประกอบการ 

     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- ผูประกอบการมีความรูดานการปองกัน

โรคจากการประกอบอาชีพ 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานสุขาภิบาล 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 

22. โครงการปองกันและควบคุม

วัณโรค 

 

-ประชาชนมีความรูการปองกันโรคปลอด

จากวัณโรค 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานปองกันและ             

ควบคุมโรค 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 89 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

23. โครงการปองกันและควบคุม

โรคและแกไขภาวะโลหิตจาง 

 

-กลุมเปาหมายเขารวมโครงการและไดรับ

การดูแลดานสาธารณสุข 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานปองกันและ             

ควบคุมโรค 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 

24. โครงการตรวจคัดกรองผูปวย

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม 

-กลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลุกและมะเร็งเตานม 

 

 

 

 

 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -งานสงเสริมฯ 

  กองสาธารณสุขและ 

  สิ่งแวดลอม 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่          

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการบานพักสุนัขจรจัด 

     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- รอยละของสุนัขจรจัดไดรับการดูแลใน

บานพักสุนัขจรจัด 

ไมนอย

กวา 

รอยละ80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

- งานสัตวแพทย  

  กองสาธารณสุข 

  และสิ่งแวดลอม 
 

2. โครงการรณรงคฉีดวัคซีน 

     ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 

- จํานวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล 

  ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค 

   พิษสุนัขบา 

ไมนอย

กวา 

รอยละ80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

- งานสัตวแพทย 

  กองสาธารณสุข 

  และสิ่งแวดลอม 
 

3. โครงการทําบุญโรงฆาสัตว  

    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- จํานวนครั้งที่ผูประกอบการฆาสัตว /  

   พนักงานเจาหนาที่เทศบาล / ประชาชน 

   ไดทําบุญรวมกัน 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง - งานสัตวแพทย 

 กองสาธารณสุข 

 และส่ิงแวดลอม 
 

4. โครงการจางเหมาทําความ 

     สะอาด ถนน และสถานที่ 

     สาธารณะในเขตเทศบาล 

- จางเหมาทําความสะอาด  5  ครั้ง 1  ครั้ง/ป 1  ครั้ง/ป 1  ครั้ง/ป 1  ครั้ง/ป 1  ครั้ง/ป -งานธุรการ 

 กองสาธารณสุข 

 และส่ิงแวดลอม 91 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่          

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5. โครงการทําบุญตลาดเทศบาล 

    เมืองรอยเอ็ด 

 

- ทําบุญตลาดสระทอง   ตลาดหนองแคน

และตลาดทุงเจริญ ปละ  1  ครั้ง 

15  ครั้ง 3  ครั้ง 3  ครั้ง 3  ครั้ง 3  ครั้ง 3  ครั้ง -งานตลาด 

กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอม 

6. โครงการสงเสริมการผลิตกาช 

    ชีวภาพในโรงฆาสัตว 

- ลดคาเชื้อเพลิงในโรงฆาสัตว ไมนอย

กวา 

รอยละ 60 

รอยละ 

40 

รอยละ

45 

รอยละ 

50 

รอยละ 

55 

รอยละ  

60 

-งานสัตวแพทย 

กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอม 

7.  โครงการพัฒนาและยกระดับ 

     มาตรฐานตลาดสดนาซื้อเขต 

     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- ผูประกอบการคาในตลาดสดมีความรู   

  เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม / สุขวิทยา   

  สวนบุคคล  

ไมนอย

กวา 

รอยละ80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

-งานตลาด 

กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอม 

8.  โครงการรณรงคพัฒนาและ   

    ยกระดับมาตรฐานสถานบริการ  

     แตงผมเสริมสวย เขตเทศบาล 

     เมืองรอยเอ็ด 

- สถานบริการแตงผมเสริมสวย  มีการ 

  ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมภายใน 

  ราน 

ไมนอย

กวา 

รอยละ90 

รอยละ 

70 

รอยละ 

75 

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 

รอยละ 

80 

-งานสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอม 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.3  แนวทางการพัฒนา  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด            

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการรณรงคและปองกัน 

     ยาเสพติดในชุมชน    

- จัดอบรมปละ 1 ครั้ง อบรม  

5 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

กองสวัสดิการสังคม  

2.  โครงการแขงขันกฬีาทองถิ่น

ทองที่ตานยาเสพติด   

-จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาปละ 1 ครั้ง กิจกรรม

แขงขัน

กีฬา5ครั้ง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง กองสวัสดิการสังคม 

 -เงินอุดหนุนอําเภอเมือง 150,000 

บาท/ป 

30,000 

บาท/ป 

30,000 

บาท/ป 

30,000 

บาท/ป 

30,000 

บาท/ป 

30,000 

บาท/ป 

 

3. โครงการรณรงคเพื่อปองกัน

ยาเสพติดในโรงเรียน 

- จัดอบรมเยาวชนในโรงเรียนและ

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดป

ละ 1 ครั้ง 

5 ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง -งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

4. โครงการอบรมครูวิทยากร 

แกนนํายาเสพติด 

-พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล เปนครูวิทยากรแกนนํายาเสพ

ติด ปละ 1 ครั้ง 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง งานกิจกรรมเด็ก 

และเยาวชน   

กองการศึกษา 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.  โครงการออกตรวจทอธาร

ประปาดับเพลิงรวมกับการประปา

สวนภูมิภาค สาขารอยเอ็ด 

-  จํานวนครั้งที่ออกตรวจ 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 

2.  โครงการออกตรวจเครื่อง 

เคมีดับเพลิงที่ติดตั้งตามชุมชนและ

สถานที่ราชการสังกัดเทศบาลฯ 

-  จํานวนครั้งที่ออกตรวจ 20 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 

3.โครงการจัดทําแผนปองกันภัย

ฝายพลเรือน 

 

-  จํานวนแผนปองกันภัยที่แจกจาย 

ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

450  เลม 90 เลม 90 เลม 90 เลม 90 เลม 90 เลม -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 

4.โครงการตรวจแนะนําการ  

ปองกันและระงับอัคคีภัย                       

ตามอาคาร  ท่ีมีความเสี่ยงภัย               

9  ประเภท 

-  จํานวนครั้งที่ออกตรวจ 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5.  โครงการสั่งใชสมาชิก  

อปพร. 

 

- จํานวนที่สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหนาที่  

รวม  4  กิจกรรม 

-  ชุดอาสาสมัครจราจร 

-  ชุดประจําศูนยปฏิบัติการรวมปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป

ใหมและสงกรานต 

-  ชุดประจําศูนย อปพร.  

200 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 

6. โครงการฝกอบรมสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 

พลเรือน 

-  จํานวนสมาชิก อปพร. ท่ีเขารวม

โครงการ 

400  คน 80 คน 80 คน 80 คน 80 คน 80 คน -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 

7. โครงการฝกอบรมทบทวน 

อปพร. 

-  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

สมาชิก อปพร. 

100  % 100  % 100  % 100  % 100  % 100  % -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

8. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ

รวมปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต 

-รอยละของการลดอุบัติเหต ุ ไมนอย

กวารอยละ

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

-งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 

9.  โครงการฝกซอมแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัย พื้นที่เสี่ยงภัย

ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  จํานวนครั้งที่ฝกซอม 20  ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 
-  ประสิทธิภาพของการปองกันและ 

ระงับอัคคีภัย 

ไมนอย

กวารอยละ 

95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

10.โครงการจัดกิจกรรม 

วัน อปพร. 

 

-  จํานวน  อปพร. ท่ีเขามารวมงาน 500 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 

11.โครงการสาธิตใหความรูการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่

สังกัดเทศบาล 

-  จํานวนครั้งที่ฝกซอม 20  ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 

-จํานวนประชาชนที่เขารวมโครงการ 1,000 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

12. โครงการเสริมสรางขีด

ความสามารถขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

-  รอยละของประสิทธิภาพในการออก

ระงับเหตุ สาธารณภัยรวมกัน 

100  % 100  % 100  % 100  % 100  % 100  % -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 

13. โครงการพัฒนาศูนย อปพร.

ตนแบบ 

-รอยละของประสิทธิภาพในดานอาคาร

สถานที่ , ดานการบริหารจัดการ ดาน

บริการประชาชน , ดานสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

100  % 100  % 100  % 100  % 100  % 100  % -งานปองกันฯ 

  ฝายปกครอง   

  สํานักปลัดเทศบาล 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.โครงการจัดระเบียบการจําหนาย

และการตั้งวางสินคาและวัสดุ

สิ่งของบนทางเทาและผิวจราจร 

- จํานวนครั้งที่ออกจัดระเบยีบฯ ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน

,เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

 

 

 

-งานรักษาความสงบฯ 

  สํานักปลัดเทศบาล - รอยละความเปนระเบียบทางเทาและ

ผิวจราจร 

ไมนอยกวารอย

ละ90 

รอยละ90 รอยละ90 รอยละ90 รอยละ90 รอยละ 90 

-จํานวนครั้งที่ถูกรองเรยีน ไมเกิน 

5 ครั้ง/ป 

5 ครั้ง 5 ครั้ง 5ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 

2.โครงการควบคุมการโฆษณาใช

เสียง 

-จํานวนครั้งที่ตรวจสอบ ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

 

 

 

-งานรักษาความสงบฯ 

  สํานักปลัดเทศบาล 

 

-รอยละของประสิทธิภาพการควบคุม

การโฆษณาใชเสียง 

ไมนอยกวา

รอยละ 100 

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

-จํานวนครั้งที่ถูกรองเรยีน ไมเกิน 

4 ครั้ง/ป 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง - 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

 3.โครงการกวดขันการปด

แผนประกาศ 

 

-จํานวนครั้งที่ตรวจสอบ ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

 

 

-งานรักษาความสงบฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 

-รอยละประสิทธิภาพการ

กวดขัน 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

4.โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาเนื่องใน

เทศกาล/ประเพณีตาง ๆ 

- จํานวนครั้งที่จัดระเบียบ 60 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง -งานรักษาความสงบฯ 

  สํานักปลัดเทศบาล - รอยละของประสิทธิภาพ

การควบคุมการโฆษณาใช

เสียง 

ไมนอยกวา

รอยละ90 

รอยละ50 รอยละ 60 รอยละ70 รอยละ80 รอยละ90 

5. โครงการจัดทําปายหาม

จําหนายสินคา 

- จํานวนปายท่ีจัดทําปาย 15  ปาย - - - 5 ปาย 10 ปาย -งานรักษาความสงบฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

 6.โครงการจัดระเบียบตลาด 

     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-จํานวนครั้งที่ออกจัด

ระเบียบ 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

 

 

-งานรักษาความสงบฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 

-รอยละของความเปน

ระเบียบเรียบรอยของตลาด 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

รอยละ90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

7.โครงการจัดระเบียบ

รถบรรทุก 

-จํานวนครั้งที่จัดระเบียบ ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

ทุกวัน 

(เชา, 

กลางวัน, 

เย็น) 

-งานรักษาความสงบฯ 

  สํานักปลัดเทศบาล 

-รอยละของความเปน

ระเบียบเรียบรอยและความ

สะอาดของบานเมือง 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

รอยละ50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

8. โครงการพัฒนาการจัด

ระเบียบการจําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะ 

-รอยละของจํานวน

ผูประกอบการที่เขารวม

โครงการ 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

รอยละ50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 -งานรักษาความสงบฯ 

  สํานักปลัดเทศบาล 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.6  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมสุขภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห                                   

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ - รอยละของจํานวนผูสูงอายุในเขต

เทศบาล มีคุณสมบัติรับเบี้ยฯ 
 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

-กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ -  รอยละของจํานวนผูพิการที่ไดรับ 

เบ้ียยังชีพ  

-กองสวัสดิการสังคม 

3. โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส -  รอยละของจํานวนผูปวยเอดสในเขต

เทศบาลฯ ท่ีเปดเผยตัวไดรับการ

ชวยเหลือดานความเปนอยู 

-กองสวัสดิการสังคม 

4. โครงการสงเคราะหเด็กยากจน  

เด็กยากไรขาดผูอุปการะ 

-รอยละของจํานวน เด็กยากจนเด็ก

เรรอน  เด็กยากไรขาดผูอุปการะไดรับ

การชวยเหลือสงเคราะห 

-กองสวัสดิการสังคม 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.6  แนวทางการพัฒนา   สังคมสงเคราะห                                   

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5.  โครงการชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

-  ผูประสบภัยที่เขามาขอรับการ

ชวยเหลือไดรับการชวยเหลือทุกราย 

 

ทุกราย ทุกราย ทุกราย ทุกราย ทุกราย ทุกราย -กองสวัสดิการสังคม 

6.โครงการดานการพฒันาสตรีและ

ครอบครัว 

-จํานวนครั้งของการประชุม อบรม 

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับกลุม

สตรีในชุมชนในเขตเทศบาล 

 

5 ครั้ง อบรม  

1 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

อบรม  

1 ครั้ง 

-กองสวัสดิการสังคม 

7.โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส -จํานวนครั้งที่ออกเยี่ยมผูสูงอายุที่มีอายุ

ครบ 90 ป  ในชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 20 ชุมชน   

 

15  ครั้ง ออกเยี่ยม  

3  ครั้ง 

ออกเยี่ยม  

3  ครั้ง 

ออกเยี่ยม  

3  ครั้ง 

ออกเยี่ยม  

3  ครั้ง 

ออกเยี่ยม  

3  ครั้ง 

-กองสวัสดิการสังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

6.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 

1.โครงการปลูกตนอินทนิลบก              

บนทางเทา 

จํานวนถนนที่ปลูกตนไม 10 สาย 10 สาย - - - - กองชาง 

งานสวนสาธารณะ 

2.โครงการปลูกตนตะกูและ                

ตนพญานาคราช 

จํานวนตนตะกูและตนพญานาคราช         

ที่ปลูก 

2,000 ตน  -  - 2,000 

ตน 

  กองชาง 

งานสวนสาธารณะ 

3.โครงการหามานั่งตามมุม

พักผอน 

จํานวนมานั่งที่จัดหา 100 ตัว 100  ตัว - - - - กองชาง 

งานสวนสาธารณะ 

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน               

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

จํานวนจุดภายในดานสวนสมเด็จพระศรี

นครินทร 

10 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง 2 แหง กองชาง 

งานสวนสาธารณะ 

5. โครงการติดตั้งอุปกรณออก

กําลังกลางแจงในบึงพลาญชัย 

จํานวนอุปกรณท่ีจัดซื้อ 6 ชุด 6 ชุด - - - - กองชาง 

งานสวนสาธารณะ 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

6.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.2  แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.  โครงการสรางจิตสํานึกและ 

     ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 

- จํานวนชุมชนเขตเทศบาลฯมีสวนรวม

ในการรักษาสิ่งแวดลอม 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

-งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

2.  โครงการณรงคถนนสะอาด 

     หนาบานนามอง 

- จํานวนชุมชนเขารวมประกวดถนน

สะอาดหนาบานนามอง 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

-งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

3. โครงการสรางจิตสํานึกและ 

     ความตระหนักดานความ 

สะอาด 

 

-จํานวนชุมชนรวมรณรงคทําความ

สะอาด  ถนน  ทางเทา ท่ีสาธารณะ 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

-งานรักษาความสะอาด 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

6.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.3  แนวทางการพัฒนา    จัดระบบบําบัดน้ําเสีย                                           

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.โครงการจัดซื้อจุลินทรีย เพื่อ

ปรับปรุงสภาพน้ําในบึงพลาญชัย 

 

 

จํานวนครั้งที่ฉีดพนสารลงน้ํา          

เดือนละ 2 ครั้ง 

120 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง กองชาง 

2.โครงการกอสรางระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสีย 

 

 

จํานวนระบบรวบรวมและ                  

บําบัดน้ําเสียท่ีกอสราง 

1 แหง 1 แหง - - - - กองชาง 

3.โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 

 

จํานวนปมน้ําที่จัดซื้อ 1 เครื่อง - 1 เครื่อง - - - กองชาง 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

6.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและจัดการขยะ                                          

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.  โครงการจางเหมาเอกชน 

      กําจัดขยะติดเชื้อ 

 

 

      

 

 

 

- รอยละท่ีสามารถกําจัดขยะ 

      ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมนอย

กวารอย

ละ90 

 

 

 

 

 

  รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

รอยละ 

90 

 

 

 

         งานรักษาความ 

          สะอาด 

          กองสาธารณสุข 

         และส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

          กองชาง 

2. โครงการกอสรางเตาเผาขยะ 

    แบบไรมลพิษ 
 

 

3.โครงการจัดทําระบบปุยหมัก 

4.โครงการจัดทําปุยหมักอินทรีย  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองท่ีดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน                           

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.  โครงการจัดทําระบบและขอมูล 

     ชุมชน 

-รอยละของขอมูลครบถวนของขอมลู 

 

 

รอยละ100 

ระดับความ

เชื่อถือได ไมนอย

กวารอยละ95 

รอยละ70 

รอยละ80 

 

 

รอยละ80 

รอยละ90 

 

รอยละ100 

รอยละ95 

 

รอยละ100 

รอยละ95 

 

รอยละ100 

รอยละ95 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

2. โครงการยายชุมชน/ จัดหาที่อยู 

    ใหม  ผูบุกรุกคลองคูเมือง  

-  จํานวนครัวเรือนที่ยายไปอยูที่ใหม 

 

160   

ครัวเรือน 

32 

ครัวเรือน 

32 

ครัวเรือน 

32 

ครัวเรือน 

32 

ครัวเรือน 

32 

ครัวเรือน 
กองสวัสดิการสังคม 

3. โครงการสมาคมชาวชุมชน 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- รอยละของการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

- ผลการพฒันาดีเดน 

ไมนอยกวา 

รอยละ90 

20 ชุมชน 

รอยละ90 

 

20 ชุมชน 

รอยละ90 

 

20ชุมชน 

รอยละ90 

 

20ชุมชน 

รอยละ90 

 

20ชุมชน 

รอยละ90 

 

20ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

 

4.  โครงการแขงขันกฬีาชุมชน - ชุมชนที่เขารวมแขงขัน 20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

5. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการ 

     ชุมชน 

-ชุมชนที่เขารวม 

 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20 

ชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

 

 - ผลการประเมินความรูผานเกณฑ ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

รอยละ 

75 

รอยละ  

85 

รอยละ  

90 

รอยละ 90 รอยละ 

 90 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองท่ีดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน                           

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

6.  โครงการสรางและพัฒนาเครือขาย 

      องคกรประชาชน 

- คัดเลือกองคกรที่เขารวม 

 

7  องคกร 

 

3 องคกร 

 

1 องคกร 

 

1 องคกร 

 

1 องคกร 

 

1 องคกร 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

 - คุณภาพความรวมมือ ไมนอยกวา

รอยละ95 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 

รอยละ 

95 

รอยละ 

95 

รอยละ 

95 

 

7. . โครงการจัดระบบการบริหารงาน 

     ในชุมชน 

- -จํานวนชุมชนที่มีระบบการบริหารดี 20  

 ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

8.  โครงการเทศบาลพบประชาชน 

 

-  นําหนวยบริการเทศบาลออกไป

บริการประชาชนในพื้นที่ชุมชน 

 

20  

ชุมชน 

20 

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

9.  โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

กีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน 

-  สนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณกีฬา 

20   

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองท่ีดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน                           

 

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

10.  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน -  ประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน

โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวของกับกลุม

หรือประชาชนในชุมชน 

 

30  ครั้ง 6  ครั้ง 6  ครั้ง 6  ครั้ง 6  ครั้ง 6  ครั้ง กองสวัสดิการสังคม 

11.  โครงการกอสรางที่อยูอาศัย

ใหแกผูบุกรุกคลองคูเมือง 

-  ประชาชนท่ีประสงคจะยายไปอยู  

ชุมชนม่ันคงพัฒนามีที่อยูมั่นคงถาวร 

 

5 หลัง 1 หลัง 1 หลัง 1 หลัง 1 หลัง 1 หลัง กองสวัสดิการสังคม 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองท่ีดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น          

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.โครงการจัดทํารายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตามนโยบาย

ผูบริหารประจําป 

-  จํานวนรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหาร 

 

 

500  เลม 100  เลม 100  เลม 100  เลม 100  เลม 100  เลม สํานักปลัดเทศบาล 

2.  โครงการจัดงานวันเทศบาล 

ประจําป 

-  จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมงานวัน

เทศบาล 

 

5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง สํานักปลัดเทศบาล 

3. โครงการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธความปลอดภัย

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

-จํานวนปายท่ีจัดทํา 

 

 

 

 

20 ปาย 4 ปาย 4 ปาย 4 ปาย 4 ปาย 4 ปาย งานบริการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองท่ีดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น          

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

4.  โครงการจัดทําสรุปผลงาน

เทศบาลฯ 

-จํานวนหนังสือสรุปผลงานที่แจก

ใหกับหนวยงานตาง ๆ และประชาชน

ทั่วไป 

 

5,000  เลม 1,000  

เลม 

1,000  

เลม 

1,000  

เลม 

1,000  

เลม 

1,000  

เลม 

-  งานบริการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

5. โครงการจัดทําวารสารรอยเอ็ด

สัมพันธ 

-จํานวนวารสารท่ีแจกจายตาม

หนวยงานตาง ๆ และประชาชน

ภายในเขตเทศบาลฯ 

 

5,000  เลม 1,000  

เลม 

1,000  

เลม 

1,000  

เลม 

1,000  

เลม 

1,000  

เลม 

-  งานบริการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

6. โครงการประชาสัมพันธ

กิจกรรมขาวสารเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-การประชาสัมพันธทั่วถึงทุกชุมชน 20   

ชุมชน 

20   

ชุมชน 

20   

ชุมชน 

20   

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

20  

ชุมชน 

-  งานบริการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองท่ีดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น          

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

7.  โครงการจัดทําเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป 
 

       -  งานจัดทํางบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

8.  โครงการจัดทําแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

           รอยละของการ 

           มีคูมือในการปฏิบัติ 

ครบ 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

-  งานวิเคราะหฯ 

กองวิชาการและแผนงาน 

9.  โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

        -  งานนิติกรรมสัญญา 

กองวิชาการและแผนงาน 

10.  โครงการประกวดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ

บริหารจัดการที่ดี   

 

 

-  จํานวนครั้งที่จัดสงประกวด 5  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง -  งานจัดทํางบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร                                  

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.โครงการฝกอบรมผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

-ผูบริหารและสมาชิกเขารับการ

อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 

 

15  คน 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน สํานักปลัดเทศบาล 

2.โครงการตรวจสุขภาพประจําปแก

บุคลากรในสังกัดเทศบาล 

-พนักงานเทศบาลทั้งหมดตรวจ

สุขภาพประจําป 

 

750 คน 150 คน 150คน 150 คน 150 คน 150 คน สํานักปลัดเทศบาล 

3. โครงการแขงขันกฬีาระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 

-จํานวนครั้งที่รวมกิจกรรม 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร                                  

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5.โครงการคัดเลอืกพนกังาน

เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจางประจําและพนักงานดีเดน 

 

- จํานวนพนักงานทั้งหมดท่ีถูก 

คัดเลือกเปนพนักงานเทศบาล  

พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา

และพนักงานจางดีเดน 

125  คน 25  คน 25  คน 25  คน 25  คน 25  คน -งานการเจาหนาที่ 

  สํานักปลัดเทศบาล 

6.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู

งาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางฯ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

-รอยละของผูเขาอบรม ไมนอยกวา

รอยละ 80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

-งานการเจาหนาที่ 

  สํานักปลัดเทศบาล 

7.  โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

-  พนักงานเทศบาลและพนักงาน

จางเทศบาลฯ  ไดรับการฝกอบรม

ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

5  ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป -งานการเจาหนาที่ 

  สํานักปลัดเทศบาล 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร                                  

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

8.  โครงการอบรมความรูพื้นฐาน

ในการปฏิบัติงาน 

-  จํานวนผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา  

50  คน/ป 

50  คน 50  คน 50  คน 50  คน 50  คน -งานการเจาหนาที่ 

  สํานักปลัดเทศบาล 

9.  โครงการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาตอสําหรับพนักงาน

เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 

พนักงานจาง ผูบริหารทองถิ่นและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

-  รอยละของพนักงานเทศบาลไดรับ

การศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี

ขึ้นไป 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

รอยละ

50 

รอยละ

60 

รอยละ 

70 

รอยละ

80 

รอยละ

90 

-งานการเจาหนาที่ 

  สํานักปลัดเทศบาล 

10. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

สวัสดิการดานประกันสังคมและ

สวัสดิการดานอื่น ๆ  

-  รอยละของพนักงานไดรับความรู

เพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

-งานการเจาหนาที่ 

  สํานักปลัดเทศบาล 

11.โครงการจัดกิจกรรม 5 ส -รอยละของประสิทธิภาพการดําเนิน 

กิจกรรม 5 ส 

ไมนอยกวา

รอยละ 95 

รอยละ 

95 

รอยละ 

95 

รอยละ 

95 

รอยละ 

95 

รอยละ 

95 

-งานธุรการ 

  สํานักปลัดเทศบาล 

12.โครงการศึกษาดูงานศูนยบริการ

รวมเบ็ดเสร็จ 

-จํานวนครั้งที่ศึกษาดูงาน 5 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง งานธุรการ 

  สํานักปลัดเทศบาล 
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การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร การพัฒนาดานกิจการบานเมืองท่ีดี  

7.4  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนารายได                                      

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การสํารวจแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

 

-รอยละของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได 

  ของเทศบาล   

เพิ่มรายไดให 

เทศบาล ไมนอย

กวารอยละ 25 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 

.- งานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

กองคลัง 

2.  โครงการประชาสัมพันธการ

ชําระภาษี 

 

- รอยละของการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดของเทศบาลใหมีความ 

เสมอภาคและเปนธรรม 

 

เพิ่มรายไดใหแก 

เทศบาล 

ไมนอยกวา 

รอยละ 25 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 

รอยละ 

5 

กองคลัง 

3.  โครงการสมนาคุณ แกผูมา

ชําระภาษีภายในกําหนด 

 

 

-  รอยละของผูมาชําระภาษีภายใน

กําหนด 

ไมนอยกวา 

รอยละ  95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

รอยละ  

95 

กองคลัง 
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 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน                            

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1.จัดซื้อครุภัณฑเทศบาล                  

เมืองรอยเอ็ด 

จํานวนครั้งที่จัดซื้อครุภัณฑ 20  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง 4  ครั้ง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

2.กอสรางปรับปรุงอาคาร

สถานที่ 

จํานวนสถานที่ท่ีกอสราง

ปรับปรุง 

 37 แหง 15 แหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน                       

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

1. โครงการประกวดสํานัก 

ทะเบียนมาตรฐาน 
 

-จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ                 5 ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง -งานทะเบียนราษฎร 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 
 -  รอยละของการใหบริการ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ     

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

รอยละ  

90 

รอยละ 

 90 

รอยละ  

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

2. โครงการประกวดสํานัก

ทะเบียนดีเดน 
 

 -จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ 

     

5 ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง -งานทะเบียนราษฎร 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 

3.โครงการประชาสัมพันธให 

ความรูดานทะเบียนราษฎร 

-ประชาชนสามารถเตรียมเอกสารได

อยางถูกตองและรับบริการไดอยาง

รวดเร็ว 

ไมนอยกวา

รอยละ90 

รอยละ  

90 

รอยละ 

 90 

รอยละ 

 90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

งานทะเบียนราษฎร 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 

4. โครงการเสริมสรางความพึง

พอใจแกผูใชรกิาร 

-จํานวนประชาชนที่มาใชบริการ

ไดรับความพึงพอใจ 

ไมนอยกวา

รอยละ90 

รอยละ  

90 

รอยละ 

 90 

รอยละ 

 90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

งานทะเบียนราษฎร 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน                       

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  ป 54 – 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58  

5. โครงการจัดตั้งเครือขาย

อาสาสมัครดานการทะเบียน                 

ราษฏร 

-จํานวนอาสาสมัครฯ  เขารับการ

อบรม 

ปละ  

100 คน 

100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน -งานทะเบียนราษฎร 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 

6.โครงการสํารวจบุคคลในบาน

และปรับปรุงรายการ                                   

ทะเบียนราษฏร 

-จํานวนครั้งที่สํารวจ 5 ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง -งานทะเบียนราษฎร 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 

7. โครงการแจงประชาสัมพันธ

บุคคลที่มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ              

มาทําบัตรประจําตัวประชาชน 

-รอยละของบุคคลที่มีอายุครบ 15 ป 

บริบูรณมาทําบัตรประจําตัว

ประชาชนตรงตามระเบียบฯภายใน

ระยะเวลาที่กฏหมายกําหนด 

ไมนอยกวา

รอยละ90 

รอยละ  

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

 90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 
-งานทะเบียนราษฎร 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 

8. โครงการรณรงคประชาสัมพันธ

เพื่อเพิ่มประชากรในเขตเทศบาล 

-จํานวนครั้งที่รณรงค 5 ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง -งานทะเบียนราษฎร 

  ฝายปกครอง 

  สํานักปลัดเทศบาล 
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บทที่  6 

การนําแผนยุทธศาตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

วัตถุประสงคการติดตามและประเมินผล 

  เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน   ควบคุม   กํากับการ  ปฏิบัติงานโครงการใหบรรลุตาม 

วัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการกระบวนการติดตามและประเมนิผล 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เนนการวางแผนแบบมี

สวนรวมจากภาคประชาคมเมือง    เม่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติกระบวนการสุดทายของการปฏิบัติตาม

แผน   คือ   การติดตามและประเมินผล  และเพื่อใหกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการตาม

แผนพัฒนาขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา   ซึ่งประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการ  เลือกกรรมการหนึ่งคน   ทําหนาที่ประธานกรรมการและ 

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  โดยมีหนาที่  

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
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กระบวนการควบคุมตดิตามละประเมนิผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดกําหนดกระบวนการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ

ตามแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  คาเปาหมาย

ในระยะตาง ๆ  และในภาพรวมตลอดทั้งป  จัดใหมีการติดตามประเมินผล  โดยมีการรายงานดําเนินงาน

ตามไตรมาส  และหนวยงานที่รับผิดชอบ  และองคกรภายนอกจะตองทําการประเมินผลผลิตและ

ผลลัพธของการปฏิบัติงานทุกโครงการตามความเหมาะสม  ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงหรือ

แกไข  พัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  ดังนั้น  เปาหมายที่กําหนด

จะตองมีความชัดเจนและสงผลรวมใหองคกรบรรลุเปาหมายใหญที่กําหนด  มีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ  ดังนี ้

 1.  กําหนดมาตรฐานของงาน  โดยผูที่รับผิดชอบ   ในการบริหารโครงการ  ตามแผนพัฒนา

เทศบาลจะตองกําหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน/โครงการไว 

 2.  การสังเกตและการติดตามงาน  เม่ือกําหนดมาตรฐานของงานแลว  ผูรับผิดชอบโครงการ

จะตองสังเกต  ตรวจสายการดําเนินงาน 

 3.  เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กําหนดไว  เม่ือสังเกตและตรวจสายงานแลว  นําขอมูล

หรือผลงานที่ไดบันทึกไวเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 

 4.  การปรับปรุงแกไข  หากมาตรฐานที่กําหนดไวกับผลงานมีความใกลเคียงกันแสดงวา  การ

ดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว แตหากผลงานมีความแตกตางกันมากจะตอง

หาแนวทางแกไขตอไป 
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เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมนิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน 

(Standard  criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย  ผลผลิต 

 ผลลัพธ 

2. ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม  การเขาถึง 

 การจัดสรรทรัพยากร 

 การกระจายผลประโยชน 

 ความเสมอภาค      

3. ความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ  สมรรถนะของหนวยงาน 

 ความเสมอภาคและเพียงพอ 

 ความถี่ในการใหบริการ 

 ประสิทธิภาพการใหบริการ 

4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน  พันธกิจตอสังคม 

 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

 การใหหลักประกันความเสี่ยง 

 การยอมรับขอผิดพลาด 

5. การสนองตอบความตองการของประชาชน  การกําหนดประเด็นปญหา 

 การรับฟงความคิดเห็น 

 มาตรการ/กลยุทธในการแกไขปญหา 

 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

6. ความพึงพอใจของประชากรกลุมเปาหมาย  ระดับความพึงพอใจ 

 การยอมรับ / คัดคาน 

7. ผลเสียหายตอสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก 

และทางลบ) 

  ตนทุนทางสังคม 





 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก 
 
 

 
 

 
 

 
 



126 

บันทึกรายงานการประชาคมเมืองการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

ณ    หองประชุม   โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

วันอังคารที่   11  พฤษภาคม  2553   09.00 – 12.00  น. 

*********************** 
  ผูเขารวมประชาคมเมือง    ไดแก   คณะผูบริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  คณะกรรมการ 

     สนับสนุนแผน    ผูทรงคุณวุฒิ  หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  

    ตัวแทนชุมชน  ผูแทนชมรมตาง ๆ นักขาว 

เริ่มประชาคมเมืองเวลา   09.30  น. 

นายบรรจง      โฆษิตจิรนันท  ประธานกลาวเปดการประชุมตามระเบียบ 

นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด              วาระการประชุม ดังนี้ 

- ชี้แจงขั้นตอนวิธีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548   ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    โดยแผนพฒันาตองมาจากความตองการของ 

ประชาชนอยางแทจริงเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จึงไดจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  

เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหาความตองการประเด็นการ 

พัฒนาโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลางการพฒันา   ดวยกระบวนการสรางการ 

มีสวนรวมของประชาชน  โดยแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดดําเนินการ 

จัดทุกปและไดผานกระบวนการประชาคมแผนทุกครั้ง  เพื่อจะไดสอดคลอง 

กับความตองการของประชาชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมกันบริการ 

ใหทุกภาคสวนในชุมชนเขามามี  สวนรวมการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด สามารถจัดทําแผนให  สอดคลองกับความตองการของชุมชน   

ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได  เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ 

ประชาชนไดเปนอยางดี ในปงบประมาณ  2554  จึงไดดําเนินการจัดประชาคม 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เพื่อสงเสริมในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและศักยภาพของชุมชน  พรอมท้ังภาคสวนที่ 

เกี่ยวของในการดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

 สําหรับการดําเนินโครงการมีวัตถุประสงคดังนี้ 



127 

    1. เพื่อสงเสริมความรู ศักยภาพของชุมชน ในการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาดวย

    กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

    2.  เพื่อเปนเวทีบูรณาการ  แนวคิด  แนวทางการพัฒนา  จัดทําแผนพัฒนา 

     ทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

    3.  เพื่อขยายรูปแบบ แนวคิด การพัฒนาอยางยั่งยืนในรูปแบบในการดําเนิน 

     โครงการจะมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน   รวมคิด รวมทํา  เมื่อดําเนินการ 

     แลวเสร็จผลผลิตที่ไดรับคือ  องคความรูและแผนพฒันาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

       ภายใตความตองการของประชาชนเปนหลัก 

    จึงไดมีการประชาคมเมืองการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

     เพื่อสงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา มีท้ังหมด 7  ยุทธศาสตร  ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

  นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการจัดทําภายในป  2554 - 2556 ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

- การฟนฟูโบราณสถานคลองคูเมืองชวงรร.เทศบาลวัดสระทองถึงรานอาหาร             

ชายคาโดยการกอสรางถนน ชวงตลิ่งจะทําการปลูกหญาปรับปรุงเปนสวน                      

สุขภาพและท่ีออกกําลังกาย 

- โครงการถนนเทศบาลบํารุงถึงสยามวิศวกรรมทําการปรับปรุงภูมิทัศนใหม 

- โครงการกอสรางถนนชวงรานอาหารชายคาถึงครัวคุณทิพย 

- ถนนตรงขามหมวดการทางรอยเอ็ด บานพักครูพื้นที่บริเวณริมคลองที่ถูก                       

บุกรุกจากชุมชน  ซ่ึงประชาชนที่อาศัยอยูคลองคูเมืองไดเขารวมโครงการและ                          

ไดยายไปอยู ชุมชนมั่นคงพัฒนาเรียบรอยแลว  สวนพื้นที่เดิมจะทําพื้นที่สีเขียว          

ทั้งหมด 

-       กอสรางถนนหนา รร.รอยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อใหการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

- ปรับปรุงระบบระบายน้ํารอบตลาดสดหนองแคน 
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- จัดระเบียบการเดินรถตลาดหนองแคน 

- ปรับปรุงคูเมือง  บริเวณบานพัก อบจ. ที่ถูกรื้อถอน 

- โครงการจัดทําซุมประตูเมืองตรงหนา รร.เมืองรอยเอ็ดถนนปทมานนท                               

ตัดกับถนนรัชชูปการ 

- ปรับปรุงจุดผอนผนัและท่ีจอดรถตลาดสระทอง 

- ปญหาคุณภาพน้ําในบึงพลาญชัย 

- เทศบาลฯไดออกเทศบัญญัติบอดักไขมันเพื่อบังคับใชใหทุกครัวเรือนม ี

บอดักไขมัน 

 

  -  นําเสนอวิเคราะหปญหาความตองการของทองถิ่นเพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา 

  แผนพัฒนาเทศบาล 

  ขอเสนอปญหาความตองการจากประชาคม 

  1   ระบบการกําจัดขยะในพื้นที่ท้ิงขยะของเทศบาลยังไมเปนระบบ 

  2.  มีการพัฒนากลุมอาชีพ 

  3.  ปรับปรุงถนนและทอระบายน้ําตลาดหนองแคน 

  4.  สนับสนุนใหชุมชนเกิดความสามัคคีและรวมมือกันพัฒนาชุมชน 

   5.  ยายชุมชนและจัดหาที่อยูใหมที่ชุมชนม่ันคงพัฒนา 

   6.  พัฒนาคุณภาพน้ําบึงพลาญชัยและคลองคูเมือง 

  7. ปรับปรุงจุดผอนผันและที่จอดรถตลาดสระทอง 

8. จัดระเบียบการเดินรถตลาดหนองแคน 

9. งบสนับสนุนในการจัดงานประเพณี 

10. การจราจรหนาหางโลตัส 

11. การปลูกตนไมใหรมรื่นรอบบึงพลาญชัย(โดยเสนอใหเอาตนมะพราวออก) 

12. ออกแบบศาลเจาพอหลักเมือง โดยการยายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบดบัง                                   

ศาลเจาพอหลักเมือง 

13. คัดเลือกสามเณรในทองถิ่นตนเองเพื่อนั่งธรรมมาสเทศกในงานบุญผะเหวด 

14. ขยายไฟฟาจากฌาปนสถานชุมชนหนองหญามาถึงชุมชนมั่นคงพัฒนา 
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      หลังจากประชาคมเมือง  ไดเสนอปญหาและแนวทางในการพัฒนาเมืองพอ  

   สมควรแลวนายบรรจง   โฆษิตจิรนันท    นายกเทศมนตรี ไดกลาวปดการ 

   ประชาคมเมือง 

 

  ปดการประชุม   เวลา  12.00 น. 

 

 

          ดารณี  ชัยมานะพร         ทัศนา      เมืองครุธ 

 (นางดารณี ชัยมานะพร)   (นางสาวทัศนา  เมืองครุธ) 

                   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5       หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 

     ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 
 

 
 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด      นางสาวศิริพร     ไชยโภค  ผูอํานวยการกองวิชาการ  

กลาวเปดการประชาคมเมืองการจัดทําแผนพัฒนา             และแผนงานกลาวรายงานการประชาคมเมือง 
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คณะผูบริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา  คณะกรรมการสนับสนุนแผน    ผูทรงคุณวุฒิ  หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  

รวมประชาคมเมืองการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
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ตัวแทนชุมชน   ชมรมตาง ๆ เสนอความตองการของชุมชนในการจัดทําประชาคม 
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 ประชาคมเมืองลงมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 



คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 
นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
นายนุชากร   มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
นายเรืองรัตน รัตนโภคาสถิต  รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
นายวัฒนพงษ ชิตทรงสวัสด์ิ  รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
ดร.สาธิต   กฤตลักษณ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายพีรพงศ  จุรีมาศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

ที่มาของขอมูล 
สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กองการศึกษา 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
ประชาคมเมือง  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

ฝายบรรณาธิการ 
นายสุเวช   ชัยทองดี ปลัดเทศบาล 
นายธีรพล   ขวัญรัมย รองปลัดเทศบาล  
นางสาวศิริพร ไชยโภค ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
นายกงธนู   อัฐนาค หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
นางสาวทัศนา เมืองครุธ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   
นางสาวกรชนก ยุคะลัง นักวิชาการคลัง   
นางดารณี   ชัยมานะพร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   
นางสาวนฤสรณ ตรีกุล  เจาพนักงานธุรการ   
นางสาววรัชยา วรกิจไพบูลย  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

- ราง -  
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(พ.ศ. 2554 – 2558) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 


