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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 



ค าน า 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานมีจุดมุํงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด/แผนงาน/โครงการพัฒนา 
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2559 ซ่ึงแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  ท าให๎แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหนํวยงานและการจ าแนก
รายละเอียดตํางๆ  ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน ซ่ึงท าให๎การติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ส าเร็จลงได๎ด๎วยความรํวมมือจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน หวังเป็นอยํางยิ่งวํา  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ตํอไป 
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ส่วนที่  1 

บทน า 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและ 
แผนการด าเนินงาน   

ส าหรับแผนการด าเนินงาน  นั้น  มีจุดมุํงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 
นั้น  ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ 
การท างานกับหนํวยงานและการจ าแนกรายละเอียดตํางๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
จะท าให๎การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให๎เป็นไปอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  เก็บรวบรวมข๎อมูล โครงการ/

กิจกรรม  ที่จะด าเนินการจริงในพื้นท่ีเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ขั้นตอนที่ 2  จัดท ารํางแผนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  จัดท ารํางแผนการด าเนินงาน  โดย

พิจารณาจัดหมวดหมูํให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล 
ที่ก าหนดไว๎ในแผนยุทธศาสตร์ 

- เสนอรํางแผนการด าเนินงานตํอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา 
- เสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ความเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  น ารํางแผนการด าเนินงานเสนอผู๎บริหาร

ท๎องถิ่นเพ่ือประกาศใช๎ 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
- สามารถควบคุมการด าเนินงาน การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลได๎อยําง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

ส่วนที่  2 

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 
แผนพัฒนา
ปี 2559 

แผนพัฒนาที่
ด าเนินการจริง 

แผนพัฒนา 
ปี 2559 

แผนพัฒนาที่
ด าเนินการ

จริง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 56 13 23.21 63,239,000 2,719,800 4.30  

1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า 38 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    53,262,000 1,867,000  กองชําง 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 18 4  9,977,000 852,800  กองชําง 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 5 71.42 885,000 350,000 39.54  
2.1  พัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน 5 2  770,000 110,000  กองสวัสดิการสังคม 
2.2  สํงเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพรํการทํองเที่ยว 2 3  115,000 240,000  กองวิชาการฯและกองชําง 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 59 56 94.92 91,637,600 87,888,340 95.91  
3.1  พัฒนาและสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 37 35  84,367,600 80,658,340  ส านักการศึกษา 
3.2  สํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 10 9  3,750,000 3,780,000  ส านักการศึกษา 
3.3  พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ 12 12  3,520,000 3,450,000  ส านักการศึกษา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 71 71 100 42,182,800 44,496,000 105.48  
4.1 เพื่อปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 28 27  5,710,000 5,050,000  กองสาธารณสุขฯ 
4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 13 13  7,045,000 6,974,000  กองสาธารณสุขฯ 
4.3  ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 3 4  397,000 3,347,000  ส านักการศึกษา,กองสวัสดิการสังคม 

4.4  สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 18  1,630,000 1,595,000  ส านักปลัดเทศบาล 
4.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยของชุมชน 3 3  100,000 100,000  ส านักปลัดเทศบาล 
4.6  สํงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม สงเคราะห์ 6 6  27,300,800 27,430,000  กองสวัสดิการสังคม 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 
แผนพัฒนา
ปี 2559 

แผนพัฒนาที่
ด าเนินการจริง 

แผนพัฒนา 
ปี 2559 

แผนพัฒนาที่
ด าเนินการ

จริง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 13 61.90 3,075,000 1,115,000 36.27  

5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ 13 9  1,770,000 565,000  กองชําง 
5.2  สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

3 2  550,000 370,000  กองสาธารณสุขฯ 

5.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 3 -  505,000 -  กองชําง 
5.4 บ าบัดและจัดการขยะ 2 2  250,000 180,000  กองชําง 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 106 69 65.09 68,951,939 63,126,080 91.55  
6.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 8 6  12,110,000 645,000  กองสวัสดิการสังคม 
6.2 สํงเสริมความรู๎ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท๎องถิ่น 18 15  2,874,000 2,843,000  ส านักปลัดเทศบาล 
6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 27 11  1,686,500 422,000  ส านัก,กองคลัง,กองชําง 
6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได๎ 10 7  720,000 570,000  กองคลัง 
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานท่ีปฏิบัติงาน 37 24  51,436,439 58,481,080  ส านัก/ทุกกอง 
6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 6 6  125,000 165,000  ส านักปลัดเทศบาล 
         

รวม 320 222 69.37 269,971,339 199,695,220 73.96  
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 

แนวทางการพัฒนา 1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
 

   1.2  พัฒนาระบบจราจร 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการสร๎างจิตส านึก  
และความรับผิดชอบ
แกํผู๎ประกอบการ
กํอสร๎างในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  
 

- อบรมผู๎ประกอบการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
- จัดท าปูายประชาสัมพันธ์, 
สื่อพิมพ์ตําง ๆ 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองชําง 

            

2 โครงการส ารวจ
ปรับปรุงประชาสัมพันธ์
การใช๎ผังเมืองรวมเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- ประชาสัมพันธ์การใช๎ผังเมืองให๎
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดทราบ เชํน ผํานสื่อสิ่งพิมพ์, 
วิทยุ, เสียงตามสายเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด เป็นต๎น 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองชําง 

            

3 โครงการ ติดตั้งปูายช่ือ
ถนน 

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร  
ไป –มา และเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองชําง 

            

 7 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

4 โครงการตัดมุม ถนน
สุนทรเทพ ตัดถนน             
รัฐกิจไคลคลา  

ด าเนินการตัดมุมถนนสุนทรเทพตัดถนน
รัฐกิจไคลคลา ดังนี้   
-รื้อทางเท๎าเดิมไมํน๎อยกวํา 32 ตาราง
เมตร  เพื่อรื้อคันหินรางตื้น ไมํน๎อยกวํา 
21 เมตร 
-กํอสร๎างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา108 ตารางเมตร 
-กํอสร๎างทางเท๎า หนา 0.07 เมตร               
มีพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 22 ตารางเมตร 
-จัดภูมิทัศน์ทางเท๎าไมํน๎อยกวํา 32 
ตารางเมตร 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

งานวิศวกรรม 
ฝุายแบบแผน
และกํอสร๎าง 

กองชําง 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

 

            

5 โครงการ ซํอมแซม
สะพานและทางเท๎าที่
ทรุดตัวแตกร๎าว ถนน
ราชการด าเนิน หน๎า
บริษัท สหพันธ์ร๎อยเอ็ด 
จ ากัด 

ด าเนินการซํอมแซม  ดังนี้    
-ซํอมถนนท่ีช ารุด ขนาดกว๎าง4.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
-ซํอมทางเท๎าที่ช ารุด ขนาด 
กว๎าง2.00 ม. ยาว  10.00  เมตร 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

งานวิศวกรรม 
ฝุายแบบแผน
และกํอสร๎าง 

กองชําง 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

6 โครงการ ซํอมแซม
ปรับปรุงเสาธง บน
ศาลหลักเมืองภายใน
บึงพลาญชัย  

ด าเนินการ  ดังนี้  
-รื้อถอนเสาธงเดิม (เหล็กชุบสังกะสี)
ซึ่งช ารุดจ านวน 1 ต๎น 
-ติดตั้งเสาธงสแตนเลส                  
จ านวน 1 ต๎น (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในบึง 
พลาญชัย 

งานวิศวกรรม 
ฝุายแบบแผน
และกํอสร๎าง 

กองชําง 
ทม.รอ 

            

7 โครงการ ซํอมปรับปรุง
ผิวถนนลาดยาง( ชํวง
ถนนเทวาภิบาล – 
ถนนสุนทรเทพ)  

ด าเนินการ 
-ปูผิวจราจรด๎วย Asphaltic  
Concrete หนา 3 ซม. กว๎างเฉลี่ย 
13.10 – 15.85  ม. ยาว 125 
เมตร หรือ  พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา  
1,095  ตร.ม. 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด) 

498,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองชําง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

8 โครงการปรับปรุงทาง
เท๎าเท๎าตลาดทุํงเจริญ  

ด าเนินการกํอสร๎างโดยรื้อพ้ืนทาง
เท๎าเดิมแลว๎ปรับปรุงฝาบํอพักและ
กํอสร๎างผิวทางเท๎า คสล.หนาไมํน๎อย
กวํา 0.07 เมตร พ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 
327 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด) 

139,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ตลาดทุํงเจริญ งานตลาด
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล๎อม 

            

9 โครงการปรับปรุง
หลังคาทางเข๎าตลาด
หนองแคน  

ด าเนินการ 
-รื้อสิ่งกํอสร๎างเดิมออกแล๎วกํอสร๎าง
ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเป็น METAL 
SHEETหนาไมํน๎อยกวํา 0.28 
 มิลลิเมตร 
-โครงสร๎างหลังคาท าด๎วยเหล็ก มี
ระบบรางน้ าพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 88 
ตารางเมตร    (ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ตฃาดหนองแคน งานตลาด
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการจัดระเบียบ
สายไฟฟูา  
สายสื่อสาร  
โทรคมนาคมบน 
เสาไฟฟูา 

- จัดกิจกรรมโดยการขอความ
รํวมมือจากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
ที่มีสายไฟฟูา สายสื่อสาร  
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟูาภายใน
เขตเทศบาลให๎เข๎ารํวมจัดการมัด
รวบสายไฟให๎เป็นระเบียบ
สวยงาม โดยปฏิบัติงานเดือนละ 
1 ครั้ง ตามแผนงานเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ตามถนนสายตํางๆ 
ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองชําง 

            

2 โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวํางฝายน้ าล๎น 
 

จะด าเนินการจ๎างเหมาติดตั้งโคม
ไฟฟูาสนามสํองสวํางทางเดิน
สวนหยํอมด๎านท๎ายฝายน้ าล๎นท้ัง
สองฝั่ง ใช๎หลอดประหยัดไฟ 
ขนาด 65 วัตต์ จ านวน 24 ต๎น 
 (ข๎างละ 12 ต๎น) 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด) 

112,800 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองชําง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

3 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สํองสวํางพระเจ๎า
ใหญํวัดบูรพาภิราม
(พระพุทธรัตน 
มงคลมหามุนี) 
 

จะด าเนินการจ๎างเหมาติดตั้งโคม
ไฟฟูาสํองสวํางองค์พระเจ๎าใหญํ
และบริเวณโดยรอบเพื่อให๎องค์
พระมีความสวํางไสว โดยจะท า
การติดตั้งไฟโคมไฟชนิดสํองไกล 
LED TS500-500W  จ านวน  
12 ชุด (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด)  

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองชําง 

            

4 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สํองสวํางศาลเจ๎าพํอ
มเหศักดานุภาพ 

 

ด าเนินการติดตั้งโคมไฟฟูาสํอง
สวํางองค์บริเวณศาลเจ๎าพํอ
มเหศักดานุภาพใหมํพร๎อมท า
การปรับปรุงโคมไฟท่ีช ารุดให๎ใช๎
งานได๎โดยการติดตั้งเสาไฟ
สปอร์ทไลท์ สํองสวําง โคม LED 
100 W จ านวน 6 ชุด โคมไฟ
สนาม 7 ชุด ไฟสํองหลังคาและ
สํองปูาย จ านวน 14 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบแปลนฯ) 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งานไฟฟูา  
กองชําง 

            

    
12 



 
 
 
 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
     2.2 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการสํงเสริม
การตลาด 
 
 
 
 
 

- จัดตลาดจ าหนํายสินค๎าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี  
จ านวน 3 ครั้ง/1ปี 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนภายใน 
เขตเทศบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สร๎างความเข๎าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สนับสนุนกิจกรรมปรัชญา
เศรษฐกิจชุมชน 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการประชาสัมพันธ์ 
สถานท่ีทํองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์
สถานท่ีทํองเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 1,500 ฉบับ 
เพื่อแจกจํายให๎ประชาชนในเขต
เทศบาล หนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งนักทํองเที่ยวท่ีมา
เยี่ยมชม 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

2 
 

 โครงการวัฒนธรรมสัญจร - อุดหนุนงบประมาณให๎แก ํ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดร๎อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

3 โครงการย๎ายปูายและ
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

ด าเนินการย๎ายปูายจากข๎างงาน
ปูองกันฯเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
ถนนเทวาภิบาลไปถนนคูเมือง 
ทิศตะวันตก  
ขนาด  4.00x9.75 เมตร 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

งานวิศวกรรม 
ฝุายแบบแผน
และกํอสร๎าง 

กองชําง 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

            

 

15 

 



 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

แนวทางการพัฒนา 3.1  พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 
     3.2  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

3.3  พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนรํวมกับ
โรงเรียนสาธิตฯ และ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนอนุบาลกร
แก๎วและมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

- จัดการอบรมนิเทศติดตาม
พัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับ
สถานบันการศึกษาตําง ๆ ดังนี้  
-โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ 
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-โรงเรียนอนุบาลกรแก๎ว  
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
-มหาวิทยาลัยราชภัฎร๎อยเอ็ด 

600,000 
(งบเทศบาลฯ)  

 

120,000 
 

120,000 
120,000 
120,000 
120,000 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 
 
 

 

โครงการเข๎าคํายทาง
วิชาการตามกลุํมสาระ
การเรียนรู ๎

- จัดกิจกรรมโดยคัดเลือก 
นักเรียน เพื่อ เข๎ารํวมกิจกรรม 
คํายวิชาการ   จ านวน 8 กลุํม
สาระการเรียนรู๎   

250,000 
(งบเทศบาลฯ)  

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ
ตํางจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

3 โครงการนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 
 

- สํงนักเรียนและพนักงานโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลรํวมงานวิชาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ 

1,150,000 
(งบเทศบาลฯ)   

จังหวัดที่เป็น
เจ๎าภาพและ

จังหวัดนนทบุร ี

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

4 
 
 

 

โครงการนิเทศการศึกษา -  นิเทศติดตามการจัดการเรียน 
การสอนของครู เดือนละ 1 ครั้ง 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

5 โครงการสนับสนุน 
หนํวยงานอ่ืน ๆ 
 

-  ให๎การสนับสนุนหนํวยงานอื่น ๆ  
ดังนี ้
1) ยุวพุทธิกสมาคมร๎อยเอ็ด 
2) สนับสนุนเทศบาลที่เป็นเจ๎าภาพ
การแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ
ตํางจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

6  โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ประเมินคุณภาพโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลฯ  8  โรงเรียน 
ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

7 
 
 
 

โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรี
ระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ
ประเทศญี่ปุุน,สถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
เทศบาลเมืองฝางเฉิงกําง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

-  เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวําง 
2 เมือง โดยการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนครู  นักเรียน ปี
การศึกษาละ  1 ครั้ง 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 

  ส านัก
การศึกษา 

            

8 
 
 
 

 โครงการแขํงขันกิจกรรมทาง
วิชาการและแขํงขันคนเกํง 
 
 

-  จัดกิจกรรมแขํงขันวิชาการ
ส าหรับนักเรียนเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนไปแขํงระดับภาค 
-  คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.5 
ม.2 เป็นตัวแทนรํวมแขํงขันตนเกํง
ระดับประเทศ 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

9 
 
 

 

โครงการพัฒนา
ภาษาตํางประเทศ 
 

- รับชาวตํางชาติมาชํวยพัฒนาการ
เรียนภาษาตํางประเทศในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จ านวน  8  โรงเรียน 

1,980,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

19 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

10  โครงการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการรํวมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาร๎อยเอ็ดและ
ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

-  นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเป็นตัวแทนของจังหวัด
ร๎อยเอ็ดเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 
120 คน ตํอปี  ปีการศึกษาละ  1 
ครั้ง 

55,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ
จังหวัดที่เป็น
เจ๎าภาพ 

ส านัก
การศึกษา 

            

11 
 
 
 
 

โครงการเด็กพิการ 
และเด็กพิเศษเรียน 
รํวมโรงเรียนเทศบาล 
วัดปุาเรไรและโรงเรียน 
วัดเวฬุวัน 
 

-  เด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรํวม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

12 
 
 

 

 โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ของโรงเรียน 

-จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามแหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ  ทั้งในจังหวัดและ
ตํางจังหวัด 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

จังหวัด
ร๎อยเอ็ดและ
ตํางจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

20 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

13  โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และทัศนศึกษาดูงาน 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
และทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 
130 คน /ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ
ตํางจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

14 
 
 
 

โครงการจัดพิมพ์วารสาร
การศึกษารายภาคเรียน 
 

-พิมพ์วารสาร ภาคเรียนละ 
2,000  ฉบับ  รวม 2  ภาคเรียน 
รวม  4,000  ฉบับ 
 
 

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

15 
 
 
 
 
 

โครงการเปิดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  เปิดอาคารเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

21 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

16 
 
 
 
 

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาและประชุม
กํอนปิดภาคเรียน 
 

-  มอบประกาศนียบัตร นักเรียนช้ัน 
ป.6  ม.3  ม.6 และระดับอนุบาล
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จ านวน  
1,000 คน  จ านวน 1 ครั้งตํอปี
การศึกษา 
-  ประชุมพนักงานครูกํอนปิดภาค
เรียน จ านวน 260 ตน/ครั้ง/ปี 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

17 
 
 
 

โครงการวันคร ู -  จัดพิธีท าบุญตักบาตร 
-  จัดพิธีการร าลึกพระคุณครู 
จ านวน 250 คน 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

18 โครงการโรงเรียนกีฬา 
ท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 
 
 

-  จัดอบรมให๎ความรู ๎
หรือจัดซื้ออุปกรณ์วัสด ุ
ฝึกกีฬาหรือชุดแตํงกาย/ชุดฝึกซ๎อม
ให๎แกํนักเรียนโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่น
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

22 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

19 
 
 
 
 

โครงการสํงเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน   
 

-  จัดหาอุปกรณ์การกีฬาในการ
ออกก าลังกายภายในศูนย์
เยาวชน (เกาะกลางบึงพลาญชัย) 
-ซํอมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ตํางๆ ภายในศูนย์และคําใช๎จําย
อื่นที่เกี่ยวข๎องและมีความจ าเป็น 
ฯลฯ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

20 
 

 

โครงการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา   

-  ฝึกอบรมครูในการพัฒนาการ
ใช๎หลักสูตรโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

160,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

21 โครงการแขํงขันSBMLD 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

จัดการแขํงขันกิจกรรม SBMLD 
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ  
เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพ
และน าเสนอผลงานท่ีเป็นผล
จากการด าเนินโครงการ  
SBMLD 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

23 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

22 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช๎โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนา 
ท๎องถิ่นและเงินรางวัลการ
ประกวดโครงการ(SBMLD) 

-แตํงตั้งคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการศึกษาและชุมชน
รํวมวางแผนในการด าเนินงาน
โครงการเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของชุมชน 

10,240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

23 
 
 

 

โครงการอาหารกลางวัน - โอนเงินให๎กับโรงเรียน
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างเอง 
จ านวน 200 วันท าการ และ
ศูนย์เด็กเล็ก 280 วัน 

41,692,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

24 
 
 

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

- คัดเลือก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เข๎ารับการอบรม 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

25 โครงการเข๎ารํวมชุมนุม
ลูกเสือท๎องถิ่นไทย   
 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตร
นารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดเข๎ารํวมชุมนุมลูกเสือ
ท๎องถิ่นไทย 
กับจังหวัดที่เป็นเจ๎าภาพ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

            

24 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

26 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ดังนี ้
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  ตลอดปีงบประมาณ   
จ านวน  3,492 คน รวม 260 วัน 
(อนุบาล–ป.6) 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ดและ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร๎อยเอ็ด 
จ านวน 6,304 คน รวม  260 วัน 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 
225 คน รวม  280 วัน 
- จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์วัดเหนือ 
จ านวน 35 คน รวม  280 วัน 
- จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร.กีฬาฯ 
จ านวน 60 คน รวม  260 วัน 

19,422,620 
(งบอุดหนุนฯ) 
6,691,370 

 
 
 
 
 

12,079,730 
 
 
 
 

464,310 
 

72,230 
 

114,980 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ
โรงเรียนนอก
สังกัดเทศบาล 

ส านัก
การศึกษา 

            

25 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

27 โครงการจัดซื้อหนังสือ
ห๎องสมุดโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-  จัดซื้อหนังสือห๎องสมุดให๎โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
รวม  8  แหํง 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

            

28 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

-  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  จ านวน  8  โรงเรียน   
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน 
-  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
จ านวน  20  ชุมชน  สามารถใช๎
โรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู ๎
ตลอดชีวิต 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

            

29 โครงการเรียนรู๎ศูนย์
อาเซียนศึกษา 
 

- จัดหาสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 
ในการเตรียมความพร๎อมด๎าน 
ตําง ๆ เพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

26 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

30 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา(เด็กเรํรํอน)ใน
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 40 คน 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

            

31 
 
 
 

โครงการประกวดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดํน 

-  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 
เพื่อสํงเข๎าประกวด 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

            

32 
 

โครงการพัฒนาครูผู๎ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  คัดเลือกครูผู๎ดูแลเด็กเล็กเข๎ารับ
การอบรมตามหลักสูตรตําง ๆ  

102,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาลฯ 
 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

 
 27 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

33 โครงการศูนย์การ
เรียนรู๎ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-  จัดศูนย์การเรียนรู๎ส าหรับ
เด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

34 
 
 

 

โครงการสํงเสริมเรียนรู๎
สูํประชาคมอาเซียน 
 

- จัดหาสื่อ อุปกรณ์  
การเรียนการสอนในการ
เตรียมความพร๎อมด๎านตําง ๆ 
เพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 

640,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

            

35 โครงการสํงเสริมรัก
การอําน 

-จัดหาหนังสือประเภทตําง ๆ 
และจัดกิจกรรมในการ
สํงเสริมรักการอํานให๎แกํเด็ก
นักเรียนในสังกัด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

28 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการจัดงาน
ประเพณ ี
บุญผะเหวด 

-  สนับสนุนการจัดงานประเพณ ี
บุญผะเหวดของจังหวัดร๎อยเอ็ด 
-  จัดการแขํงขันดนตรีพื้นเมือง 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์
 
 
 

จัดกิจกรรมตํางๆ เชํน 
-  จัดการแขํงขันมวยน้ าบึงพลาญชัย 
-  จัดประกวดอาหารอีสาน 
-ประกวดผู๎สูงอาย ุ
-  จัดประกวดหนูน๎อยสงกรานต ์
-  จัดพิธีรดน้ าขอพรผู๎สูงอาย ุ
-  รางวัลสมนาคุณการแขํงขัน
ประเภทตําง ๆ  
-ประกวดหนูน๎อยสงกรานต ์
 
 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

29 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

3 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณ ี
สืบสานต านานเทียน
พรรษา 101 

จัดกิจกรรมตํางๆ เชํน 
- จัดประกวด ขบวนแหํเทียน 
-  พิธีหลํอเทียนพรรษา 
- รางวัลสมนาคุณการประกวด
ประเภทตําง ๆ 
-ประกวดซุ๎มหลํอเทียนพรรษา 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

4 โครงการจัดงาน 
ประเพณีออกพรรษา 

จัดกิจกรรมตําง ๆ  เชํน 
- ตักบาตรเทโว 
- ประกวดข๎าวทิพย ์
- ประกวดประดับประทีปโคมไฟ 
- ประกวดการร๎องสรภัญญะอีสาน 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 
 
 

30 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

5 
 

 

โครงการจัดงาน 
เลี้ยงสักการะเจ๎าพํอ 
มเหศักดานุภาพ 

 

-  จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ๎าพํอ
มเหศักดานุภาพ 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 6) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

6 
 
 

 

โครงการจัดงาน 
บุญช าฮะและเลี้ยง
สักการะศาลหลักเมือง 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
คูํบ๎านคูํเมืองของจังหวัดร๎อยเอ็ด  
ศาลหลักหลักเมือง 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 7) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

7 โครงการกฐิน 101 กอง -  สนับสนุนการจัดงานการถวายกฐิน
ให๎กับวัดตําง ๆ ในจังหวัดร๎อยเอ็ด
จ านวน 101  กอง (วัดที่ไมํมีเจ๎าภาพ
ทอดกฐิน) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

8 
 
 

 

โครงการแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ 

- จัดกิจกรรมปฏิบัติตนแสดงตนเป็น
พุทธมามกะตามหลักศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 31 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

9 โครงการจัดงาน
ประเพณ ี
สมมาน้ าคืนเพ็ง 
เส็งประทีป 

- จัดงานประเพณี  “สมมาน้ าคืนเพ็ง
เส็งประทีป”   รํวมกับสํวนราชการ
สถาบันการศึกษา ชุมชนประชาชน
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตาม
ต านานเมืองร๎อยเอ็ด 12 หัวเมือง 
โดยจัดประกวดแขํงขัน ดังนี ้
- กระทงประทีปใหญํชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี
- กระทงอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
- ธิดาสาเกตนคร 
- ขบวนแหํเมืองตามต านาน 12 เมือง 
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 
-งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะวงษา 
(ท๎าวทนต์) , รัชกาลที่  5 , รัชกาลที่  
6 , พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ , 
สมเด็จยํา,  ศาลเจ๎าพํอหลักเมือง ฯลฯ 
 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดบึง
พลาญชัย
ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

32 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการเก็บตัวฝึกซ๎อม
นักกีฬากํอนเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภา
คะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ 

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

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลและ
จังหวัดที่เป็น

เจ๎าภาพ 

ส านัก
การศึกษา 

            

 33 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

2 โครงการสํงนักกีฬาเข๎า 
รํวมการแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
ระดับประเทศ 
 

-  จัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันระดับภาคฯ 
ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี้ 
1) ฟุตบอล 12,14,16,18 ปี รุํนละ 18 คน 
รวม 72 คน 
2) ฟุตซอล  12,14,16 ,18 ปี รุํนละ 12  คน
รวม 48 คน 
3) วอลเลย์บอลชาย/หญิง 12,14,16,18  ปี  
รุํนละ  12 คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย์บอลชายหาดชาย/หญิง  
12,14,16,18 ปี รุํนละ 2 คน รวม 16 คน 
5)  เซปักตะกร๎อชาย / หญิง 12,14,16,18 ปี  
รุํนละ 5 คน รวม 40 คน 
6) เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี 
รุํนละ 4 คน  รวม  32 คน 
7) เปตองชาย/หญิง 12,14,16,18 ปี  
รุํนละ  6 คน รวม 48 คน 
8) กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี  
รุํนละ 15 คน รวม 120 คน 
9) หมากรุก-หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ 
12,14,16,18 ปี รุํนละ  2  คน  รวม  16 คน 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลและ
จังหวัดที่เป็น

เจ๎าภาพ 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

3 โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

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

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลและ
จังหวัดที่เป็น

เจ๎าภาพ 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

4 โครงการแขํงขันกีฬา
ระหวํางองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและ
หนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง 

-จัดสํงพนักงานเจ๎าหน๎าที่บุคลากร
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประจ าป ี

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

5 
 
 

โครงการสํงเสริม
กิจกรรมด๎านดนตรี
และนันทนาการ
ส าหรับเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

-  ฝึกซ๎อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต
กํอนการเข๎ารํวมแขํงขันดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิตในรายการแสดงในงาน
ตํางๆ 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

6 โครงการแขํงขันกีฬา
เซปักตะกร๎อ 
“พลาญชัยคัพ” 

-  จัดแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อให๎กับ
เด็ก  เยาวชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปภายในจังหวัดร๎อยเอ็ดและ
จังหวัดใกล๎เคียง 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

7 โครงการฝึกซ๎อมและรํวม
การแขํงขันกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ 

-  ฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬา
รายการตําง ๆ ของหนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

หนํวยงานท่ี
เป็นเจ๎าภาพ

ภายใน
จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

8 
 
 
 

โครงการแขํงขันกีฬาสีใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  จัดการแขํงขันกีฬาสีโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

9 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแหํงชาต ิ

- จัดกิจกรรมตํางๆ 
ให๎เด็กภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล๎เคียงได๎รํวมกิจกรรมในงานวันเด็ก
แหํงชาติ  โดยเป็นคําด าเนินการ/คํา
รางวัล และคําตอบแทน 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บึงพลาญชัย
จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 

 
 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

10 โครงการเข๎าคําย 
พักแรมลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ             
เนตรนารีกลุํม
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

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

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

11 
 
 
 

โครงการแขํงขันกีฬา
บาสเกตบอล 
“พลาญชัยคัพ” 

-  จัดแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลให๎กับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
ภายในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัด
ใกล๎เคียง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

12 โครงการประกวด 
วงดนตรี “พลาญชัย 
มิวสิค เฟสติวัล 

-  จัดประกวดวงดนตรีเพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎เยาวชนได๎ให๎ความสนใจใน
การแสดงออกทางด๎านดนตรีแสวงหา
ความรู๎ความสามารถและหันมาเลํน
ดนตรีสตริงมากยิ่งข้ึน 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

แนวทางการพัฒนา 4.1  เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
     4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 
 

4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

4.4  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
 
4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการเพศวิถี 
รอบด๎าน 

- คัดกรองแหลํงทํองเที่ยวท่ีเป็นแหลํง
แพรํเช้ือและลดอัตราการติดเช้ือของ
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส ์
- คัดกรองโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ในกลุํมผู๎ให๎บริการทาง
เพศในเขตเทศบาลฯ 
- สร๎างกระแสความตระหนักและ
ตื่นตัวในการปูองกันโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

  50,000 
(งบ กปสท.) 

- นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป
ในเขตเทศบาลฯ 
- กลุํมผู๎ปฏิบัติงาน
ตามสถานบันเทิง
แหลํงแพรํเช้ือ
ประชาชนท่ัวไปใน
เขตเทศบาลฯ 
- อสม./กรรมการ
ชุมชนแมํบ๎าน 
- ออกติดตามผู๎ปุวย
ที่เปิดเผยตัวเอง
อยํางน๎อย  3 ครั้ง 
ของผู๎ปุวยติดเชื้อ
เอดส ์
 

-กองสาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
จุรีเวชร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

2 โครงการรณรงค์
ปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

-  รณรงค์ควบคุมท าลายแหลํงเพาะพันธ์ุ
ยุงลายและก าจัดลูกน้ ายุงลายพร๎อมพํน
สารเคมีก าจัดยุงใน  โรงเรียน / ชุมชน / 
ศาสนสถาน / สํวนราชการ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออกแกํครู แกนน า
นักเรียน กรรมการชุมชน /  อสม. และ
ชุมชนในเขต   เทศบาลฯ 
-  เปิดการรณรงค์ปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออกและจัดกิจกรรม
ประกวดโรงเรียน/ชุมชนปลอดลูกน้ า
ยุงลาย 
-  สํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
การปูองกันและควบคุมโรค 
 

  400,000
(งบกปสท.) 

- โรงเรียนใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 
โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

3 โครงการปูองกันควบคุม 
โรคฉี่หน ู

-  รณรงค์ก าจัดหนูทุกชุมชน         
-  รณรงค์ก าจัดหนูในตลาดเทศบาล
ฯ  ทั้ง 3 แหํง 
-  ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โรคฉี่
หนูในชุมชน 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ตลาดสดใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
- ชุมชนในเขต
เทศ บาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

- กอง
สาธารณสุข 
- งานควบคุม
โรค 

            

4 
 
 
 
 

โครงการพัฒนายกระดับ
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
และศูนย์เด็กเล็กนําอยู ํ

- ประเมินโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 
ตามเกณฑ์โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
- ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต
เทศบาลฯ ตามเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนําอยู ํ
- อบรมนักเรียนแกนน าด๎านสุขภาพ 
- จัดกิจกรรมวาดภาพ 
- รณรงค์การใช๎เกลือเสริมไอโอดีนใน
โรงเรียน 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนและ
ศูนย์เด็กเล็ก
ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 
โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 
โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

5 โครงการสาธารณสุข
สัมพันธ์เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัตเิตรียม
บุคลากรและเวชภัณฑ ์อุปกรณ์ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให๎ประชาชน
ทราบ 
- จัดหนํวยบริการเพื่อออกปฏิบัติงาน
ให๎บริการสาธารณสุขด๎านตํางๆ เชํน 
- ให๎ค าปรึกษา วางแผนครอบครัว 
- การตรวจรักษาโรคเบื้องต๎น 
- แจกทรายอะเบท และยาเบื่อหนู 
- ให๎บริการตัดผมฟรี  
- ให๎บริการนวดเพื่อสุขภาพ 
- ให๎บริการซํอมเครื่องยนต์ เครื่องใช๎ไฟฟูา 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
- ให๎บริการปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมาย และ
คดีความ 
- ให๎บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล 
-สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยห๎องสมุดเคลื่อนที่ 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

ชุมชน 
๒๐ ชุมชน 

ในเขต
เทศบาลฯ 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- 
โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 
- 
โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

6 โครงการรณรงค์
ปูองกันและสํงเสริม
สารไอโอดีนในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด   

- จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัต ิ
- รณรงค์ให๎ความรู๎แกํประชาชนเรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีนในวันที่ ๒๕ มิย.
วันไอโอดีนแหํงชาต ิ
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎เรื่อง
อาหารปลอดภัยการบริโภคเกลือ
ไอโอดีน 
- แบํง อสม.ให๎รับผิดชอบตรวจ
คุณภาพเกลือในแตํละบ๎านในละแวก
คุ๎มรับผิดชอบของตน 
- สนับสนุนเกลือไอโอดีนและจัดตั้ง
ชมรมผู๎บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

๒๐ ชุมชน ใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 

โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 

โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร๎อยเอ็ด 

            

 
 
 

44 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

7 โครงการสํงเสริม
สุขภาพเด็กแรก
เกิดถึง ๕ ปี 

- ส ารวจพร๎อมชั่งน้ าหนักวัดสํวนสูงเด็ก ๐-๕ 
ปีในเขตเทศบาล รอบท่ี ๑ 
- ประเมินพัฒนาการเด็กและแก๎ไขภาวะทุพ
โภชนาการ รอบที่ ๑ 
- ส ารวจพร๎อมชั่งน้ าหนักวัดสํวนสูงเด็ก ๐-๕ 
ปีในเขตเทศบาล รอบท่ี ๒ 
- อบรมความรู๎แกํผู๎ปกครองเด็กท่ีมีภาวะทุพ
โภชนาการ 
- ประเมินพัฒนาการเด็กและแก๎ไขภาวะทุพ
โภชนาการ รอบที่ ๒ 
- ส ารวจพร๎อมชั่งน้ าหนักวัดสํวนสูงเด็ก ๐-๕ 
ปีในเขตเทศบาล รอบท่ี ๓ 
- ประเมินพัฒนาการเด็กและแก๎ไขทุพภาวะ
โภชนาการ รอบที่ ๓ 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ  
๒๐ ชุมชน 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 
โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 

โรงพยาบาล
จุรีเวชร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพหนํวยปฐม
ภูมิเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมแกํ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและ
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์แพทย์
ชุมชน 

 (วัดเหนือ) 

-กอง
สาธารณสุข 

            

9 
 
 
 
 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไมํติดตํอ
เรื้อรังในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
(โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือด
สมองและโรคอ๎วน
ลงพุง) 

- จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัต ิ
- รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การตรวจคัดกรองให๎กับ อสม. 
- จัดอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุํมเสี่ยงตํอโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคอ๎วนลงพุง 
- ประเมินและติดตามกลุํมเสี่ยงทุก 
3 เดือน 

70,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชน 14 
ชุมชน เขต 1 
และเขต 3 ใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

- 
โรงพยาบาล

ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนิน งานสร๎าง
เสริมสุขภาพภาค
ประชาชน 

- จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัต ิ
- อบรมวิชาการตํอเนื่องและนิเทศงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขเดือนละ 1 ครั้ง 
ในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน 
- อบรมฟื้นฟูทักษะความรู๎ในด๎านตํางๆ
ให๎กับ อสม. 
- พัฒนาศักยภาพของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 
- สนับสนุนให๎คณะกรรมการชุมชน  
อาสาสมัคสาธารณสุข  และแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว  ผู๎สูงอายุและ
องค์กรชุมชนอ่ืนประชุมปรึกษาหารือ  
ติดตามความก๎าวหน๎าปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานในชุมชน 
- จัดเวทีประชาคมปัญหาด๎านสุขภาพ 
- ถอดบทเรียนการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน 

230,000 
(งบ กปสท.) 

- ห๎อง
ประชุม
สุนทรเทพ 
(ช้ัน 3) 
เทศบาล
เมือง
ร๎อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 
โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 
โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

11 โครงการลดละ
เลิกบุหรี่และ
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

- จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน/
ชุมชน/สถานประกอบการ/สถานท่ี
สาธารณะ 
- ดูแลจัดสถานท่ีราชการส านักงาน 
สถานท่ีสาธารณะให๎เป็นเขตปลอด
บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

30,000 
(งบ กปสท.) 

- เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
- สถานศึกษา
ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

- โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
จุรีเวชร๎อยเอ็ด 

            

12 
 
 
 

 

โครงการปูองกัน
และควบคุมวัณ
โรค 

- อบรมฟื้นฟูวิชาการให๎กับประชาชน
พี่เลี้ยงในการกินยาในผู๎ปุวยวัณโรค
รับประทานยาติดตํอกัน 6 เดือน 
- จัดงานวัณโรค (24 มี.ค.)ของทุกป ี
- จัดระบบติดตามเยี่ยมบ๎านรํวมกับ
งานคลีนิควัณโรคโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด
ให๎ความรู๎ประชาสัมพันธ์ค๎นหาผู๎ปุวย
ใน ชุมชน/ โรงเรียน/ที่ท างาน/ วัด/ 
เรือนจ า 

20,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- สถานศึกษา
ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

            

48 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

13 โครงการสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
- ส ารวจกลุํมเปูาหมายเพิ่มจากทะเบียนใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร๎อมกับประชาสัมพันธ์
โครงการฯ โดยเจ๎าหน๎าที่รํวมกับ อสม., อผส. 
จัดท าทะเบียนผู๎สูงอายุให๎เป็นปัจจุบัน 
- จัดประชุม สัมมนา  ผู๎สูงอายุ ทั้งในและนอก
สถานที่รํวมกับชมรมผู๎สูงอายุ  เดือนละ ๑ ครั้ง 
โดยประกอบด๎วยกิจกรรมตํางๆ  ที่เป็นการ
สํงเสริมทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมอยํางครอบคลุม 
- จัดกิจกรรมสํงเสริมการถํายทอดภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์  
ทะนุบ ารุงศาสนสถานที่สาธารณะตํางๆ 
-  จัดกิจกรรมเน่ืองในวันผู๎สูงอายุ  เชํน รดน้ าด าหัว
ผู๎สูงอายุ จัดประกวดผู๎สูงอายุที่มีสุขภาพดี  กิจกรรม
ท าบุญตักบาตร  กิจกรรมแขํงขันกีฬาผู๎สูงอายุประจ าปี  
และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ 
- จัดตรวจสุขภาพประจ าปีผู๎สูงอายุ 
- สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ า 
เทศบาล 
เมือง
ร๎อยเอ็ด 

งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข    
กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล๎อม  
เทศบาล
เมือง
ร๎อยเอ็ด 

            

 

49 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

14 
 

 

โครงการใกล๎
บ๎านใกล๎ใจ 

- อุดหนุนโรงพยาบาลร๎อยเอ็ด ออก
เยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยเรื้อรัง ผู๎พิการ 

30,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 

            

15 โครงการสํงเสริม
สุขภาพ
พระภิกษุ
สามเณร 

- อุดหนุนโรงพยาบาลจุรีเวชร๎อยเอ็ด
ออกเยี่ยมและตรวจพระภิกษุสามเณร 
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

30,000 
(งบ กปสท.) 

พระภิกษุ
สามเณรใน
ชุมชนวัดเวฬุวัน 
วัดบูรพาภิราม 
วัดกลางฯ วัด
สวํางอารมณ์ 

โรงพยาบาล
จุรีเวช
ร๎อยเอ็ด 

            

16 โครงการปูองกัน 
และควบคุม
ภาวะโภชนาการ
เกินในเด็ก 

- ส ารวจรายชื่อนักเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการเกินในเขตเทศบาลฯ 
- จัดเวทีน าเสนอผลงานและแสดง
นิทรรศการผลการด าเนินโครงการฯ 
- รณรงค์เพื่อให๎ความรู๎ในเรื่องการ
ปฏิบัติตนในการควบคุมอาหาร 
- ออกประเมินโรงเรียนและติดตาม
ประเมินผล 

12๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- งาน
สํงเสริม 
สุขภาพตาม
กลุํมวัยกอง
สาธารณสุขฯ   
- รพ.
ร๎อยเอ็ด 
- รพ.จุรีเวช 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

17 โครงการเกํง            
กํอนเกิด 

-ส ารวจหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
จากคลินิกฝากครรภ์ของ รพ.ร๎อยเอ็ด และ
เก็บตก รายที่ฝากครรภ์ที่คลินิกเอกชนใน
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-อบรม อสม. ด๎านอนามัยแมํและเด็ก 
-เยี่ยมประเมินหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดในชุมชนพร๎อมประเมินพัฒนาการ
ทารกแรกเกิด 
- รณรงค์การใช๎เกลือไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
- อบรมความรู๎แกํหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ 
รพ.ร๎อยเอ็ด 
-ประกวด อสม.ดีเดํนด๎านอนามัยแมํและเด็ก 
-ประกวดเด็กสุขภาพดีและพัฒนาการสมวัย 
ที่ผํานการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ 
-ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

85,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน
เขตเทศบาล
เมือง
ร๎อยเอ็ด  
- คลินิกฝาก
ครรภ์ รพ.
ร๎อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 
- รพ.
ร๎อยเอ็ด 

            

 

51 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

18 โครงการพัฒนา
และบริการ
ทางด๎าน
สมรรถภาพทาง
กายและการ
ออกก าลังกาย 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู๎น า
กิจกรรมการออกก าลังกาย 
- บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายแกํผู๎
ออกก าลังกายในบึงพลาญชัย 
- เลือกแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยใช๎แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายระหวํางอายุ 7-18 ปี, 
19-59 ปี, และผู๎สูงอายุ 60-89 ปี ของ
กรมพลศึกษา 
- ติดตามประเมินผล 

5๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

บึงพลาญชัย
ร๎อยเอ็ด 

- งานสํงเสริม
สุขภาพตาม
กลุํมวัย  
สาธารณสุข
และกอง
สิ่งแวดล๎อมฯ   
- โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
จุรีเวชร๎อยเอ็ด 

            

19 
 
 
 

 

 โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
และควบคุมโรค
ที่พบบํอยตาม
ฤดูกาล 

- จัดอบรมให๎ความรู๎ อสม. เรื่องโรคมือเท๎า
ปากและไข๎หวัดใหญ ํ
- ออกให๎ค าแนะน าในการดูแลปูองกัน
ควบคุมโรคในกรณีมีการรับแจ๎งวํามีการ
ระบาดของโรคไข๎หวัดใหญํและโรคมือเท๎า
ปาก 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

งานควบคุม
โรค  กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

20 โครงการรณรงค์
ปูองกันและควบคุม
โรคไข๎หวัดนกเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- ฉีดพํนยาฆําเช้ือโรคไข๎หวัดนก 
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- ส ารวจสัตว์ปีกในเขตเทศบาลฯ 

30,000 
(งบเทศบาล) 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  
ที่เกิดโรค
ระบาด 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
- ปศุสัตว์จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
- ปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองร๎อยเอ็ด 

            

21 
 
 
 

 

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพชมรมสร๎าง
สุขภาพ 

๑. ส ารวจสภาวะสุขภาพ 
บุคลากรในชมรม  โดยการช่ัง 
น้ าหนัก สัดสํวนสูง หาคําดัชน ี
กายและวัดเส๎นรอบเอว 
๒. จัดอบรมผู๎น าและสมาชิกชมรม 
๓. ออกประเมินชมรม 
๔. ติดตามประเมินผล 

40,000 
(งบ กปสท.) 

ชมรมใน 
บึงพลาญชัย 

- งานสํงเสริม 
สุขภาพตามกลุํม
วัย กอง
สาธารณสุขฯ   
- รพ.ร๎อยเอ็ด 
- รพ.จุรีเวช
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

22 โครงการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต๎านมและ 
มะเร็งปากมดลูก 

- อบรมให๎ความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง 
เกี่ยวกับการตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง 
และท าการตรวจคัดกรองหาผู๎ปุวย
โรคมะเร็งปากมดลูก 
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวน
กลุํมเปูาหมายมารับการตรวจคัดกรอง 
- ส ารวจความต๎องการในการตรวจคัด
กรองกลุํมเปูาหมาย 
- จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุก 
- สํงตํอผู๎ที่ได๎รับการตรวจแล๎วมีผล
ผิดปกติให๎ได๎รับการรักษา 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐ ชุมชน
ในเทศบาล 
เมือง
ร๎อยเอ็ด 

- งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม  
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 
- รงพยาบาลจุรี
เวชร๎อยเอ็ด 

            

23 
 

 

โครงการ
สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

- สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- พัฒนาสุขภาพประชาชนในระดับ
ท๎องถิ่น 

955,000 
(งบ กปสท.) 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมือง
ร๎อยเอ็ด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

24 
 
 

 

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 
 
 
 
 

- อบรมผู๎ประกอบการร๎านอาหารใน
โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-  อบรม อย. น๎อย ในโรงเรียน  เขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

50,000 
(งบ กปสท.) 

ร๎านอาหาร
ในโรงเรียน
และหน๎า
โรงเรียน 
เขตเทศบาล
เมือง
ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสุขาภิบาล
อาหารและ
คุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ฝุาย
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

25 
 
 
 

 

โครงการแวํนแก๎ว 
เพื่อน๎อง 

- โรงเรียนตรวจคัดกรอง วัดสายตา 
นักเรียนทุกคนในเขตเทศบาลและสํง
รายชื่อ นักเรียนที่สายตาผิดปกติ   
- ตรวจคัดกรองนักเรียนท่ีม ี
ความผิดปกติทางสายตาอยําง 
ละเอียด  โดยเจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุข 
และผู๎เชี่ยวชาญด๎านสายตา 
- พบจักษุแพทย์ตัดแวํนเพื่อ 
ตัดแวํนสายตา 
- ตัดแวํน มอบแวํน ติดตาม 
ประเมินผล 

๕o,ooo 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียนใน
เขต 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- งานสํงเสริม 
สุขภาพตาม
กลุํมวัยกอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม   
- โรงพยาบาล
ร๎อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
จุรีเวชร๎อยเอ็ด 

            

26 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- ฝึกอบรม 6 วันและศึกษาดูงาน
สาธารณสุข โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง รวม 300 คน 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ห๎องประชุม
สุนทรเทพ 
(ช้ัน3) 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

27 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลสุขภาพ 
ผู๎สูงอายุเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด   

- อบรมให๎แกํอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุท้ัง 20 ชุมชน จ านวน 154 
คน ในเรื่องการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ
เบื้องต๎น เพื่อให๎มีความรู๎และความ
มั่นใจในการดูแลผู๎สูงอาย ุ
- เยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุท่ีมีปัญหาด๎าน
สุขภาพ เจ็บปุวยเรื้อรัง เยี่ยมเครือขําย
ผู๎สูงอายุ โดยทีมอาสาสมัครดูแล
ผู๎สูงอายุในชุมชน และสํงตํอการดูแล
แกํศูนย์หรือโรงพยาบาลในพื้นที่
รับผิดชอบ 
- พัฒนาอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุในชุมชนและสร๎างอาสาสมัคร
ดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุรุํนใหมํ ให๎มี
คุณภาพและตํอเนื่อง 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ชมรม
ผู๎สูงอายุ
เทศบาล
เมือง
ร๎อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการบ๎านพักสุนัข 
จรจัด   เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

- อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
เลี้ยง การดูแล รวมถึงคําใช๎จําย
ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และ
ผลกระทบของการทิ้งให๎
กลายเป็นสัตว์จรจัด 
- ดูแลสุนัขจรจัดภายในบ๎านพัก
สุนัขจรจัด(ฉีดวัคซีน ผําตัดท า
หมัน ดูแลสุขภาพเบื้องต๎น) 
 

50,000 
(งบเทศบาล) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  
 

- งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
 

            

2 
 
 
 
 

โครงการรณรงค ์             
ฉีดวัคซีค ปูองกัน  
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎า 
 

- ส ารวจประชากรสุนัขและแมว
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- ออกบริการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

30,000 
 (งบทศบาล) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด  
 

- งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
- ปศุสัตว์จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
- ปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

3 โครงการท าบุญตลาด
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

ท าบุญเลี้ยงพระ บวงสรวงศาล 
พระภูมิเจ๎าที่ ทั้ง 3 ตลาด 

90,000 
(งบทศบาล) 

1. ตลาดทุํง
เจริญ/ตลาด
โต๎รุํง 
2. ตลาด
หนองแคน 
3. ตลาดสระ
ทอง 

งานบริหาร
จัดการตลาด 
ฝุาย
สุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดล๎อม 
 

            

4 
 
 
 
 

โครงการจ๎างเหมาท า
ความสะอาด ตลาด 
ถนน และสถานท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

- จ๎างเหมาบุคคลท าความสะอาด 
ถนน ตลาด และสถานท่ีสาธารณะ
ในชุมชนเขตเทศบาล ปีละ 12 
ครั้ง 

6,000,000 
 (งบทศบาล) 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 

            

5 
 
 
 

 

โครงการท าบุญโรงฆํา
สัตว์ เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

ท าบุญตักบาตร เลี้ยงพระ และ
ถวายเครื่องไทยธรรม 

30,000 
(งบเทศบาล) 

โรงฆําสัตว์
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- งานสัตว
แพทย์กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

6 โครงการพัฒนา
สถานท่ีจ าหนําย
เนื้อสัตว์สะอาด
ปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค 
 

- จัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุข
ศาสตร์ที่ดีเกี่ยวกับการจ าหนําย
เนื้อสัตว ์
- ออกตรวจประเมินสถานท่ีจ าหนําย
เนื้อสัตว์ในตลาดสดเทศบาล ทั้ง 3 
แหํง 
- สุํมเก็บตัวอยํางตรวจหาเช้ือ 
ซัลโมเนลลํา จากตัวอยํางสํงตรวจ 

85,000 
(งบเทศบาล) 

ตลาดสด
เทศบาล ใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด    
ทั้ง 3 แหํง 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ปศุสัตว์
จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
- ปศุสัตว์
อ าเภอเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- รพ.ร๎อยเอ็ด 
- ส านักงาน 
สาธารณสุข
จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 
- สาธารณสุข
อ าเภอเมือง
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

7 โครงการพัฒนา และ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานบริการแตํงผม-
เสริมสวย 
เขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- ส ารวจและตรวจประเมินสถาน
บริการ 
แตํงผม-เสริมสวย ในพื้นที่
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-  อบรมผู๎ประกอบการสถาน
บริการแตํงผม-เสริมสวย ใน
พื้นที่เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

50,000 
(งบเทศบาล) 

สถานบริการ
แตํงผม-เสริม
สวยใน 
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 

งานสุขาภิบาล
อาหารและ
คุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ฝุาย
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล๎อม 

            

8 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน 
ตลาดสดนําซื้อ 

- จัดระเบียบผู๎ประกอบการใน
ตลาดสระทอง หลังท่ี 2 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
สุขาภิบาล ทั้ง 4 ตลาด 
1. ตลาดทุํงเจริญ 
2. ตลาดหนองแคน 
3. ตลาดสระทอง 
4. ตลาดโต๎รุํงตลาด  
ทั้ง 4 ตลาด 

60,000 
(งบเทศบาล) 

ทั้ง 4 ตลาด งานบริหาร
จัดการตลาด 
ฝุายสุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

9 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ 
 

- ส ารวจและตรวจประเมิน
สถานท่ีผลิตน้ าดื่มเพื่อบริโภค 
- ส ารวจและตรวจประเมิน
สถานท่ีผลิตอาหาร 
- ส ารวจและตรวจประเมิน
กิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

 

สถานประกอบ 
การในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

 
 

งานสุขาภิบาล
สถาน
ประกอบ การ 
ฝุายสุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดล๎อม 
 

            

10 
 
 
 
 

โครงการร๎านอาหาร
ปลอดภัย เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- ส ารวจและตรวจประเมิน
ร๎านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
- อบรมผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหารในพื้นที่เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ร๎านอาหารใน
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
 
 
 

งานสุขาภิบาล
อาหารและ
คุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ฝุาย
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล๎อม 

            

11 โครงการสุขานําใช๎ 
 
 

ส ารวจและตรวจประเมินห๎อง
สุขาในอาคารส านักงาน 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ห๎องสุขาใน
อาคารส านักงาน 
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม
ควบคุมมลพิษ
และเหตุร าคาญ 
ฝุายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.3  แนวทางการพัฒนา   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการรณรงค์และ
ปูองกันยา 
เสพติดในชุมชน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  
20 ชุมชน 
-ประชาชนมีสํวนรํวมในการปูองกัน
การแพรํระบาดของยาเสพติดไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 60 ของจ านวนประชากร 
-สํงเสริมอุปกรณ์กีฬาต๎านยาเสพติด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
คลองคูเมือง
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 
 

 

โครงการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติด 
ในโรงเรียน 

-  จัดอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด จ านวน  100 คน  ให๎
หํางไกลจากสิ่งเสพติดให๎โทษ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ทม.รอ.และรร.
สังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

3 
 
 

 

โครงการอบรมและ
รณรงค์ ครูวิทยากรแกน
น ายาเสพติดและจนท. 
อปท.ในสถานศึกษา 

- อบรมครูวิทยากรแกนน ายาเสพ-ติด 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- รณรงค์ปูองกันยาเสพติดใน 
สถานศึกษา 

247,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดและ
ตํางจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

4 โครงการกํอสร๎างลาน
กีฬาในบึงพลาญชัย             
ต๎านยาเสพติด 

- กํอสร๎างสนามพื้นคอนกรีต ขนาด
กว๎าง 36.7 เมตร ยาว 72 เมตร 
จ านวน 1 สนาม รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการที่
ก าหนด 

3,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายใน 
บึงพลาญชัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการออกตรวจทํอ
ธารประปาดับเพลิง 

-ออกตรวจสอบทํอธารประปา
ดับเพลิงรํวมกับส านักงานประปา
ร๎อยเอ็ดที่ติดตั้งตามถนนสายตํางๆ 
ในเขตพื้นท่ีศูนย์ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย  ปีละ 2 ครั้ง 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

            

2 
 
 
 
 

โครงการออกตรวจ  
เครื่องเคมีดับเพลิง 

-ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิง
ที่ติดตั้งตามสถานท่ีตํางๆ ในเขต
พื้นที่ศูนย์ความรํวมมือ 
ด๎านบรรเทาสาธารณภัย  
อยํางน๎อย ปีละ 2 ครั้ง 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

            

3 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ความรํวมมือด๎าน
บรรเทา 
สาธารณภัย  

-สนับสนุนศูนย์ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริหาร
กิจการของศูนย์ฯ 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

4 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
แนะน าการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
ตามอาคารที่มีความ
เสี่ยงภัย 9 ประเภท 

- แตํงตั้งเจ๎าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 และ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เพื่อการออกตรวจตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท อยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง ในพ้ืนท่ีศูนย์ความ
รํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัยฯ 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม  
อปพร.  

ฝึกอบรม อปพร. เพิ่มใหมํตาม
หลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด จ านวน 1 รุํน รวม100 คน 

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 โครงการจัดกิจกรรม  
 วัน อปพร. 

ให๎ อปพร. ได๎มารํวมกิจกรรมในงาน  
วัน อปพร. และได๎มีสํวนรํวมในงาน
บ าเพ็ญ สาธารณประโยชน์ตํอสังคม
สํวนรวม 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

7 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการในการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

-จัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพร๎อมฝึกซ๎อมแผน ดังนี้  
1)แผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 
60 เลํม โดยก าหนดให๎มีการ 
ฝึกซ๎อมตามแผน อยํางน๎อย  
ปีละ 3 ครั้ง 
2) แผนเฉพาะกิจปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยชํวงฤดูหนาวและ
ฤดูแล๎ง จ านวน 60 เลํม 
3)แผนเฉพาะกิจปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัยและวาตภัย 
จ านวน 60 เลํม 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ  
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

8 โครงการสั่งใช๎  
 อปพร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)จัด อปพร. ปฏิบัติหน๎าท่ีในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
อ านวยความสะดวกรักษาความ
ปลอดภัย หน๎าโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 
ออกปฏิบัติหน๎าที่ทุกวันท าการ ตั้งแตํ
เวลา 06.30 – 17.00 น. โรงเรียน 
ละ 2 คน  
2)ปฏิบัติหน๎าท่ีประจ าศูนย์ฯรํวมกับ
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง เพื่อบริการ
ประชาชนในการใช๎รถใช๎ถนน ชํวง
เทศกาล ปฏิบัติหน๎าท่ีเป็น 2 ชํวง คือ
ชํวงเทศกาลปีใหมํ 7 วัน และชํวง
เทศกาลสงกรานต์ 7 วัน รวม 14 วัน  
ปฏิบัติหน๎าท่ีวันละ 4 คน ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันตลอด 24 ช่ัวโมง 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

9 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรํวมปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชํวงเทศกาลปี
ใหมํและสงกรานต์ 
 
 
 
 
 
 

-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต ์
-ตั้งจุดเตือน และจุดบริการภายใน 
-จัดเจ๎าหน๎าที่อยูํประจ าที่ศูนย์ฯ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง คอยแนะน า 
ควบคุมและชํวยเหลือผู๎ที่มีปัจจัย
เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ เชํนวัยรุํน
หรือผู๎ที่ขับขี่ท่ีเมาสุราตลอดจน
ให๎บริการ และอ านวยความสะดวก
แกํผู๎ที่ใช๎เส๎นทางในพื้นที่ 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

10 โครงการฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

-ด าเนินการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการด าเนิน
รํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ที่มีพ้ืนท่ีตํอเนื่องกับพ้ืนท่ีเทศบาลฯ
และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

11 โครงการฝึกซ๎อม
เจ๎าหน๎าท่ีของศูนย์
ความรํวมมือ 
ด๎านบรรเทาสาธารณ
ภัยฯ 
 
 
 

ฝึกซ๎อมเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์ความ
รํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
รวม  100 คน  จาก อปท. แตํละ
แหํง ดังนี ้
ทม. ร๎อยเอ็ด  50  คน 
อบต. เหนือเมือง 20  คน 
อบต.รอบเมือง  10  คน 
อบต.ดงลาน  10 คน  
อบต.ขอนแกํน  10 คน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

12 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
ประเมินความพร๎อม
ศูนย์ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทา 
สาธารณภัย  
 

 

ตรวจประเมินความพร๎อมศูนย์
ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อปท. ทั้ง 5 แหํง ดังนี้ 
ทม. ร๎อยเอ็ด  2  ครั้ง 
อบต. เหนือเมือง 2  ครั้ง 
อบต.รอบเมือง  2  ครั้ง 
อบต.ดงลาน  2    ครั้ง  
อบต.ขอนแกํน  2  ครั้ง 

15,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

69 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

13. โครงการอบรม
เบื้องต๎นให๎แกํ
พนักงานสถาน
ประกอบการภายใน
เขตพื้นท่ีศูนย์ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา
สาธารณภัย  
 

อบรมพนักงานสถานประกอบการ
ภายในเขตพื้นท่ีศูนย์ความรํวมมือ
ด๎านบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 
100 คน ดังนี้ ทม. ร๎อยเอ็ด 40 คน 
อบต. เหนือเมือง 15  คน 
อบต.รอบเมือง  15  คน 
อบต.ดงลาน  15  คน 
อบต.ขอนแกํน  15  คน 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

14. 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให๎
ความรู๎แกํประชาชน
ด๎านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

 

ฝึกอบรมประชาชนท่ัวไปที่อยูํใน
เขตพื้นท่ีศูนย์ความรํวมมือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 
จ านวน 500 คน ดังนี ้
ทม. ร๎อยเอ็ด  100  คน 
อบต. เหนือเมือง 100  คน 
อบต.รอบเมือง  100  คน 
อบต.ดงลาน  100  คน 
อบต.ขอนแกํน  100 คน 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

15. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอการ
บริการของศูนย์ความ
รํวมมือด๎านบรรเทา
สาธารณภัยฯ 
 
 

 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน จ านวน 1,000 
คน ดังนี้  
ทม. ร๎อยเอ็ด 200 คน 
อบต. เหนือเมือง 200  คน 
อบต.รอบเมือง  200  คน 
อบต.ดงลาน  200  คน 
อบต.ขอนแกํน 200  คน 
ปีละ 1 ครั้ง 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
รํวมมือฯ 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

16. 
 
 
 
 
 

โครงการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยโดยใช๎
ชุมชนเป็นฐาน 
 
 

 

-ประสานผู๎น าชุมชนท้ัง 20 
ชุมชน ก าหนดพื้นท่ีจุดเสี่ยง 
-สาธิตและฝึกการดับเพลิง 
ให๎ประชาชนไมํน๎อยกวํา 
40 แหํง 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

17. โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเจ๎าหน๎าท่ี
งานปูองกันฯ 
 
 

-ศึกษาดูงานด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-อบรมให๎ความรู๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
ในการปฏิบัติงาน 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

18. 
 
 
 
 
 

โครงการประเมิน
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่มี
ผลงานดีเดํนด๎าน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 

-จัดสํงผลงานท่ีมีความโดดเดํนใน
ด๎านปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เข๎ารับการประเมิน เพื่อรับ
รางวัล ดังนี้  
1)โครงการประเมินศูนย์ อปพร. 
ดีเดํน และ อปพร. ดีเดํน 

2)โครงการคัดเลือกองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีผลงาน
ดีเดํนด๎านปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3)โครงการชุมชนรํวมใจสร๎างความ
ปลอดภัยทางถนน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
เขตเทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 
 

งานปูองกันฯ   
ฝุายปูองกันฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการจัดระบบความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย
ภายในเขตเทศบาลฯ 

การจัดระบบความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยภายในเขตเทศบาลฯ 
รายละเอียด ดังน้ี 
1) จัดระเบียบผู๎ค๎าที่เข๎าไปจ าหนําย
สินค๎าในตลาดทั้งชํวงเช๎าชํวงเย็น
และกลางคืน และติดตามเฝูาระวัง
อยํางสม่ าเสมอโดยให๎เป็นไปตาม
แผนผังและสัญญาที่ก าหนด ได๎แก ํ
- ตลาดสดสระทอง 
- ตลาดสดทุํงเจริญและโต๎รุํง 
- ตลาดสดหนองแคน 

8๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ตลาด ในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 
 
 
 

 2) จัดระเบียบการจ าหนํายสินค๎าใน
งานประเพณีและงานอ่ืนๆ เชํน งาน
ประจ าปี ให๎มีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย ด๎วยการก าหนดจุด
จ าหนํายให๎ชัดเจน 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  3) จัดระเบียบผู๎ค๎าหาบเรํ-แผงลอยที่
จ าหนํายสินค๎าในท่ีสาธารณะตํางๆและ
บริเวณสถานศึกษาตํางๆให๎เป็นระเบียบ 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
 
 
 
 

 4) จัดระเบียบผู๎ค๎าร๎านค๎าตํางๆ ท่ีตั้ง
วางสินค๎าของตนเองเพื่อจ าหนําย
สินค๎าบนทางเท๎าของถนนทุกสายใน
เขตเทศบาล ให๎มีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย ประชาชนท่ัวไปสามารถใช๎
ทางเท๎าสัญจรได๎ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

  5) เฝูาระวังรถบรรทุกดิน หิน ทราย 
และอื่นๆ ที่ วิ่ง เข๎า-ออก หรือว่ิง
ภายในเขตเทศบาล ในห๎วงระยะเวลา
เรํงดํวน ได๎แกํ ชํวงเวลา 07.00-
09.00น .และ15.00-17.00น. เว๎น 
วันหยุดราชการ 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

2 โครงการกวดขัน 
การปิดแผํนประกาศ 

- เฝูาระวังและกวดขันการติดแผํน
ปูายโฆษณาที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือ
ใบปลิวในท่ีหรือทางสาธารณะตํางๆ
ภายในเขต เชํน ตู๎โทรศัพท์ เสา
ไฟฟูา เป็นต๎น 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

3 
 
 
 
 

โครงการควบคุมการ
โฆษณาโดยใช๎เครื่อง
ขยายเสียง 
 
 

- เฝูาระวังการโฆษณาและรถแหํ
โฆษณาเพื่อไมํให๎เกิดเสียงดังจนเป็น
เหตุร าคาญ และควบคุมมิให๎ใช๎เสียง 
นอกเหนือจากใบอนุญาต 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

- งานรักษา 
ความสงบฯ 
ฝุายปูองกันฯ
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอาย ุ
 
 

- ชํวยเหลือผู๎สูงอายุได๎เบี้ยยังชีพ
ในการด ารงชีวิต 3,856 ราย 
 
 

23,124,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 
 

โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ  
 

 

-คนพิการได๎เบี้ยยังชีพในการ
ด ารงชีวิต 219 ราย 

3,744,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 
 

 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส์  
 

 

-ชํวยเหลือผู๎ติดเช้ือเอดส์ที่เปิดเผย
ตนเองในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 

            

76 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

4 โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย 

-ชํวยเหลือสงเคราะห์ผู๎ประสบภัย  
ในเขตเทศบาล 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5 
 

 

โครงการสวัสดี
ประชากรอาวุโส 

-เพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจ ในการ
ด ารงชีวิตแกํประชากรที่มีอายุตั้งแตํ 
90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาล 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 
 
 

 

โครงการด๎านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

-ให๎สํงเสริมบทบาทสตรีทางด๎าน
เศรษฐกิจ ด๎านสังคมและด๎าน
ครอบครัว 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 
     5 .2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

5.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
5.4 บ าบัดและจัดการขยะ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการปลูกจิตส านึก
การพัฒนาความสะอาด
ในบึงพลาญชัย 

-ปลูกจิตใต๎ส านึกให๎พนักงานจ๎างมี
ความรู๎สึกท่ีดีและเห็นความส าคัญ
ของการรักษาความสะอาดให๎บึง
พลาญชัยมีความสะอาดมากท่ีสุด
เพื่อให๎ประชาชนมีความประทับใจ
และพึงพอใจมากท่ีสุด 

20,000 สวนสมเด็จฯ งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 

            

2 
 
 
 
 

โครงการปลูกบัวหลากสี
หลายพันธ์ุในสระ
บริสุทธ์ิ 

1. จัดซื้อทํอซิเมนต์  ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลาง 1.20 ม.วางซ๎อน 
จ านวน 5 ทํอน/จุด จัดล๎อมเป็น
กลุํมๆ  ละ 6 จุด ทั้งหมด 8 กลุํม 
ภายในสระบริสุทธ์ิ 
2. จัดซื้อพันธุ์บัวหลากสี และพันธ์ุไม๎
น้ า เชํน กก พันธุ์ตํางๆ 

100,000 

 

 

 

 

 

สระบริสุทธ์ิ งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

3 โครงการจ๎างเหมาดูแล
สวนหยํอมริมคลอง 
คูเมือง 

-จ๎างเหมาเอกชนเพื่อดูแลสวนหยํอม
ริมคูเมือง เพื่อให๎สวนหยํอมมีความ
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร๎อย 

100,000 สวนหยํอมริม
คลองคูเมือง 

งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 

 

            

4 
 
 
 
 

โครงการจัดมุม
สวนหยํอมเป็นจุด
ถํายภาพท่ีระลึก        
ในบึงพลาญชัย 

1.จัดซื้อพันธุ์ไม๎สีสันตํางๆน ามา
จัดเป็นมุมถํายภาพ  บริเวณสนาม
หลังศูนย์ฟิตเนส 
2.จัดท าปูายชื่อบึงพลาญชัย จังหวัด
ร๎อยเอ็ด เป็นฉากด๎านหลัง 

100,000 

 

 

 

 

 

 

บึงพลาญชัย งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

5 โครงการจัดซื้อ 
ศาลาพักผํอน 

-จัดซื้อศาลาไม๎ทรงไทยแบบมีหลังคา
ผนังเปิดโลํงจ านวน 1 หลังเพื่อให๎มีจุด
นั่งพักผํอนหลบแดดฝน 

50,000 บึงพลาญชัย งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 

            

6 
 
 
 

โครงการปลูก 
หญ๎าแฝก 

-เพื่อสนองพระราชด าริและสํงเสริม
การปลูกหญ๎าแฝกให๎มากขึ้น โดย
เตรียมพื้นท่ีรอบคูเมือง และจัดสํง
หนังสือขอพันธุ์หญ๎าแฝกจากส านักงาน
พัฒนาท่ีดิน 

30,000 คูเมือง งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 

            

7 โครงการติดตั้ง
อุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ๎ง 
 3 แหํง  

 

-จัดชื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับ
ผู๎ใหญํและเด็กโตจ านวน 6 จุด-จัดหา
พื้นที่ท่ีเหมาะสม สะดวกปลอดภัย
อ านวยความสะดวกได๎ดี-ติดตั้งปูาย
บอกวิธีการใช๎อุปกรณ์ในการออกก าลัง
กายอยํางเหมาะสม 

100,000 1.คูเมืองหน๎า
ร๎านตรงมิน 
2.คูเมือง ร.พ.ช.
เดิม 
3.คูเมืองหน๎า
ศูนย์เด็กเล็ก 

 

งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 

            

81 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

8 โครงการรณรงค์ห๎ามตัด
ไม๎ในเขตเทศบาลและ
สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎
ทดแทน 

-ประชาสัมพันธ์ขําวสารเชิญชวน
กิจกรรมปลูกต๎นไม๎ เชํนวันเฉลิม
พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว กิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวกับการปลูกต๎นไม๎ เป็นต๎น 

-รณรงค์ห๎ามตัดไม๎ภายในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

30,000 เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 

            

9 
 
 
 
 

โครงการปลูกต๎นอินทนิล
บกบนทางเท๎า 

ส ารวจถนนเพิ่มทางเท๎าวํางเปลํา 
ทั้ง 2 ด๎าน เพื่อปลูกต๎นอินทนิลบก 
 
 

 

35,000 ถนนทางเท๎าที่
วํางเปลํา  
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

งาน
สวนสาธารณะ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการพัฒนาการรักษา
ความสะอาด ในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 

- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลใน
ชุมชน เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะใน
วันเด็กแหํงชาติ 
- กิจกรรมอบรมพนักงานรักษา
ความสะอาด พนักงานเก็บขนมูล
ฝอยและพนักงานโรงฆําสัตว์ 
- กิจกรรมอบรมผู๎ประกอบการค๎า
หน๎าโรงเรียน 
- กิจกรรมหน๎าโรงเรียนนํามอง 

100,000      
(งบเทศบาล) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน
เขต ทม.รอ.  

 

- กอง
สาธารณสุข  

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

            

2 

 

 

 

โครงการสร๎างจิตส านึก  
และความตระหนักด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

 

กิจกรรมประกวดหน๎าบ๎าน นํามอง 
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

270,000 
(งบเทศบาล) 

- ชุมชน 20 
ชุมชน ใน
เขต ทม.รอ.  

 

งานอนามัย
สิ่งแวดล๎อม

ควบคุมมลพิษ
และเหตุ
ร าคาญ

สิ่งแวดล๎อม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและจัดการขยะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

1.เตรียมพื้นท่ีท าปุ๋ยหมักประมาณ 
1 ไร ํ
2.เตรียมเศษหญ๎าใบไม ๎
3.กองเศษหญ๎าแล๎วโรยด๎วยมูลสัตว์
น าจุลินทรีย์ผสมราดน้ าบนกองปุ๋ย
ตามขั้นตอนแล๎วรดน้ าทุก 7-10 วัน 
4.ประมาณ 2-3 เดือน เศษหญ๎าจะ
ยํอยสลายเล็กลงและมีสีน้ าตาลถึงด า
แล๎วน าไปบ ารุงดินตํอไป 
 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรือนปุ๋ย
หมัก เทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งานสวนฯ 
กองชําง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและจัดการขยะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

2 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงและ  
พัฒนามลภาวะของน้ า  
ในบึงพลา ญชัย 

- ใช๎เกลือเม็ดหวํานให๎ทั่วผืนน้ าในบึง
พลาญชัยและสระบริสุทธ์ิ เพื่อ 
- ควบคุมอุณหภูมิของน้ าอยําง
เหมาะสม 
- ลดความเครียดของสัตว์ เชํน ปลา, 
ตะพาบน้ าฯ 
- ใช๎ปูนขาวหวํานให๎ท่ัวผืนน้ าในบึง
พลาญชัยและสระบริสุทธ์ิ  เพื่อ  
-ปรับความเป็น กรด ดํางของน้ า   
- ท าให๎สารแขวนลอยตํางๆ
ตกตะกอน 
- ควบคุมการเกิดแก๏สไฮโดรเจน
ไดซันไฟ (แก๏สไขํเนํา) อันเป็นเหตุให๎
มีกลิ่นเหม็น 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บึงพลาญชัย
และสระ
บริสุทธ์ิ 

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

งานสวนฯ 
กองชําง 

            

 85 



 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 

แนวทางการพัฒนา 6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
     6.2  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น  
 

6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
 
6.5   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 
6.6  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการจัดท าระบบและ
ข๎อมูลชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

- ด าเนินการจัดท าระบบและส ารวจ
ข๎อมูลพื้นฐานทุกครัวเรือนภายใน
เขตเทศบาลฯ 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 
 
 
 

โครงการย๎ายชุมชน
จัดหาที่อยูํใหมํ ผู๎บุกรุก
คูเมืองก าแพงเมือง
ร๎อยเอ็ดและที่
สาธารณะ 

- สนับสนุนการย๎ายชุมชนจัดหาที่อยูํ
ใหมํให๎แกํผู๎บุกรุกคลองคูเมือง 
จ านวน 250 ครัวเรือน และท าการ
ประชุมจัดอบรม สัมมนาสร๎างความ
เข๎าใจกลุํมเปูาหมาย 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนริมคลอง
และโรงกลั่น
สุรา(เดิม) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน 

- ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 20 ชุมชนๆละ  15 คน  
รวม 300 คน 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 

87 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

  6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

4 โครงการพัฒนาเครือขําย
องค์กรประชาชน 

- จัดอบรมเครือขํายองค์กร
ประชาชน 1 องค์กร จ านวน 
600 คน จัดท าวารสารท าเนียบ
ชุมชนองค์กรประชาชน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5 
 

 

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี
คลองคูเมือง 

- รับคืนพื้นท่ีจ านวน 250 
แปลง และปรับปรุงพื้นที่
ดังกลําว 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ริมคลองคูเมือง กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 โครงการrพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานหอพัก 
ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

อบรมสํงเสริมความรู๎ด๎าน
กฎหมาย/ด๎านสุขลักษณะและ
อนามัย/ด๎านปูองกันอัคคีภัย/
ด๎านความปลอดภัย 
-ตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 
-จัดตั้งชมรมและสร๎างเครือขําย
ประกอบกิจการหอพักในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการจัดท าวารสาร
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

- จัดท าวารสารปีละ 4 ครั้งๆ ละ 
700 ฉบับ เพื่อแจกจํายเผยแพรํ
กิจการของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ให๎กับสํวนราชการ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 
 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

2 โครงการจัดท าปฎิทิน
ประจ าปี 

- จัดท าปฎิทินประจ าปี เพ่ือ
แจกจําย ให๎หนํวยงาน ชุมชน ใน
เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จ านวน 
12,000 ชุด 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

3 
 
 
 
 

โครงการจัดท าหนังสือ
รายงานกิจการเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

- จัดท าหนังสือรายงานกิจการ
เทศบาลจ านวน  12,000  เลํม 
เพื่อแจกจํายและเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขําวสาร 
ตํางๆ ของหนํวยงานในชํวงที่ผําน
มา 

1,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

89 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

4 โครงการจัดท าวีดี
ทัศน์ 
เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์
กิจการเทศบาล 

เพื่อจัดท าวีดีทัศน์การเสนอผลงาน
ภารกิจของเทศบาลให๎สํวนราชการ
และหนํวยงานท่ีมาเยี่ยมชมกิจการ
เทศบาล 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

5 โครงการปรับปรุง  
โปรแกรมระบบ  
สารสนเทศภูมิศาสตร์  
(GIS) 

ปรับปรุงช้ันข๎อมูลตําง ๆ ของระบบ
สารสนเทศฯ เพื่อให๎เป็นปัจจุบันและ
ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

6 โครงการจัดท าเทศ
บัญญัติและระเบียบฯ 
ของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- จัดท าคูํมือรวบรวมเทศบัญญัติและ
ระเบียบฯ ตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อให๎
พนักงานเทศบาลได๎มีคูํมือแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและเพื่อให๎
ประชาชนได๎รับทราบและสามารถ
ปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

 

90 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

7 
 

 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

- จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
แผนด าเนินการและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ี
 
 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

8 
 
 
 

โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการจัดประชาคม
ตําง ๆที่สํงผลกระทบตํอประชาชน
ในเขตเทศบาล 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

9 โครงการจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีของ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

จัดท ารูปเลํมเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณและ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
เพิ่มเติม 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

10 
 
 

 

โครงการรับการ
ประเมิน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  

จัดท าเอกสารข๎อมูลสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเข๎ารํวมโครงการ
ประกวด รวมทั้งคําใช๎จํายตําง ๆ 
ในการด าเนินการ 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

            

11 โครงการจัดท า
รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตาม
นโยบายผู๎บริหาร
ประจ าป ี

จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปี  
เพื่อเผยแพรํผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  จ านวน  ๑๐๐  เลํม 
 

๓,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

12 
 

โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นและผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น  
 ให๎เป็นไปตามกฎหมาย 
 
 

๗๘๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

13 
 
 
 
 

โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

- จัดงานวันเทศบาล  จ านวน  ๑  
ครั้ง  ในวันท่ี ๒๔ เมษายน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนและ
เจ๎าหน๎าท่ีในสังกัดได๎รับทราบถึงวัน
ส าคัญของเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

            

14 โครงการจัดงาน 
วันท๎องถิ่นไทย 

- ด าเนินการจัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องใน 
วันท๎องถิ่นไทย วันท่ี ๑๘ มีนาคม 

100,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

งานรัฐพิธี 
ส านักปลัดฯ 

            

15 
 
 
 

โครงการอุดหนุน
หนํวยงานอ่ืน 

๑. อุดหนุนการแขํงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์จังหวัดร๎อยเอ็ด แกํเทศบาล
ที่เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน 
๒. อุดหนุนโครงการอ านวยการศูนย์
รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการ
จ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับอ าเภอ  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด 

๓๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 
๑๖,๐๐๐ 

(งบเทศบาลฯ) 
 

เทศบาล
ต าบล

สุวรรณภูม ิ
อ าเภอเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านักปลัดฯ             

 93 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรด๎านไฟฟูาและ
การจราจร 

- จัดการอบรมน าบุคลากรด๎าน
ไฟฟูาและจราจรไปกาดูงาน
เกี่ยวกับระบบดิจิตอลจอ LED 
การท างานและการควบคุมระบบ
น้ าพุดนตรี ศึกษาเทคนิคการ
ควบคุมดูแลและซํอมแซมโดยเข๎า
ศึกษาดูงานท่ีบริษัทผู๎ผลิตโดย
ตรงที่กรุงเทพมหานคร 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

กรุงเทพฯ งานไฟฟูา 
กองชําง 

            

2 
 
 
 
 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงาน
ขับรถเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

- จัดฝึกอบรมพนักงานขับรถ
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด หัวข๎อเรื่อง 
- กฎจราจรและการใช๎รถใช๎ถนน
อยํางปลอดภัย 
- การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล
จ านวนผู๎เข๎ารํวมฝึกอบรม 70 คน 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ห๎องประชุม
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

งานศูนย์
เครื่อง 
จักรกล  
กองชําง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

3 โครงการให๎ความรู๎และ
เพิ่มทักษะการตีเส๎นจราจร 

 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   
จ านวน 30 คน 
- อบรมแบํงกลุํมอบรมภาคทฤษฎ ี
- แบํงกลุํมท ากิจกรรมภาคปฏิบัต ิ

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองชําง 

            

4 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชํางด๎านเขียนแบบ ด๎วย
คอมพิวเตอร์เชิง
ปฏิบัติการ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด๎วย
วิทยากรผู๎เชี่ยวชาญ ให๎กับชํางเขียน
แบบ  นายชํางโยธาสถาปนิก  
วิศวกรโยธา ลูกจ๎าง และบุคลากรใน
กองชําง  จ านวน 30 คน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ห๎องประชุม
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

งาน 
สถาปัตย- 

กรรม  
กองชําง 

            

5 โครงการปรับลดการใช๎
พลังงาน 

- ประเมินและสรุปผล  การลด
ปริมาณการใช๎น้ ามัน/ไฟฟูา/
น้ าประปา โทรศัพท์ ของหนํวยงาน
ในสังกัด ท่ีสามารถด าเนินการได๎
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร๎อมมอบใบ
ประกาศฯ 

๒,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

งานธุรการ 
ส านักปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

6 โครงการคัดเลือกพนักงาน
และพนักงานจ๎างดีเดํน 

- คัดเลือกพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ๎าง ดีเดํนปีละ 1 ครั้ง  

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

  

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

7 
 
 
 
 

โครงการอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

- อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมให๎กับคระผู๎บริหาร           
พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  
และพนักงานจ๎างฯ ปีละ  
1 ครั้ง  

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

8 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับสวัสดิการด๎าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการด๎านอ่ืนๆ 

- อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
สวัสดิการด๎านประกันสังคมและ
สวัสดิการด๎านอ่ืนๆส าหรับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  
และพนักงานจ๎างฯ 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

   

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

9 โครงการอบรมให๎ความรู๎
พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

- อบรมให๎ความรู๎พื้นฐาน  ในการ
ปฏิบัติงานให๎กับพนักงานเทศบาลที่
บรรจุหรือโอนย๎ายมาใหมํตลอดจน
การอบรมในหลักสูตรพื้นฐานตํางๆที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

10 
 
 
 
 

โครงการอบรมให๎ความรู๎
เฉพาะด๎านในการ
ปฏิบัติงาน 

- อบรมให๎ความรู๎เฉพาะด๎านใน 
การปฏิบัติงาน ของแตํสายงาน 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลฯ 

งานการพัฒนา
บุคลากร 

ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลัดฯ 

            

11 โครงการพัฒนา
บุคลากรด๎านการเงิน
และพัสดุ 

อบรมบุคลากรด๎านการเงินและพัสดุ,
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุาย
บริหารงาน
คลังและ 
ฝุายพัสด ุ
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีอากรฯ ใบอนุญาตและ
คําธรรมเนียมตํางๆ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการช าระภาษ ี

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายพัฒนา
รายได ๎

กองคลัง 

            

2 โครงการตรวจสอบ 
ทะเบียนพาณิชย์ 

เพื่อจัดท าฐานข๎อมูลทะเบียน
พาณิชย์ ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด สามารถค๎นหาข๎อมูลได๎ 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายจัดหา
ประโยชน ์
กองคลัง 

            

3 
 

 

โครงการบริการตํอสัญญา
ตลาดและคําเชําทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ 

เพื่อให๎บริการตํอสัญญาเชําอาคาร
พาณิชย์และการเชําสิทธิตํางๆ 
ทั้ง 4 ตลาด 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายจัดหา
ประโยชน ์
กองคลัง 

            

4 
 

 

โครงการผลิตบัตรประจ าตัว
ผู๎ประกอบการค๎าตลาด
เทศบาล 

เพื่อเป็นหลักฐานข๎อมูลในการแสดง
สิทธิของผู๎ประกอกการ,ท าให๎สะดวก
รวดเร็วแมํนย าถูกต๎องในการสืบค๎น 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ตลาด 4 แหํง
ในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

ฝุายจัดหา
ประโยชน ์
กองคลัง 

            

5 
 

โครงการพัฒนาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS 

อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข๎องให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี  e-LAAS 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายบริหาร 
งานคลัง 
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

6 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส ารวจ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินพร๎อมบันทึกใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีมีความรู๎ ความเข๎าใจ
ในระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข๎องท าให๎
การปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายแผนท่ี
ภาษี 

กองคลัง 

            

7 
 
 
 

โครงการกํอสร๎างสีขาว เพื่อให๎ประชาชนท่ีอยูํในเขตพื้นท่ี
กํอสร๎างได๎มีสํวนรํวมในการตรวจสอบ 
การท างานของผู๎รับจ๎างเพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน/ให๎ความรู๎อบรม
คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎าง 
 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายพัสด ุ
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ์
ส านักการศึกษา 

- ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมํต่ า
กวํา 24000 บีทียู แบบติดผนัง
พร๎อมติดตั้ง 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 
 

 

โครงการกํอสร๎างทาง
เชื่อมโรงเรียนเทศบาลวัด
เวฬุวัน 
 

- ทางเชื่อมอาคาร1กับอาคาร 3 
ขนาด 2x9.5 เมตรและอาคาร 3
กับอาคาร 2 ขนาด 2x9 เมตร 

430,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

3 
 
 
 

โครงการกํอสร๎างทาง
เชื่อมวัดราษฎรอุทิศ 
 

- ทางเชื่อมอาคาร 1 กับอาคารหลัง
ใหมํ 2x1.6  เมตร 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

4 โครงการกํอสร๎าง 
ที่แปรงฟันโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ด 
 

-กํอสร๎างที่แปรงฟันนักเรียน  
ขนาด 0.40x12 เมตร 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

5 โครงการกํอสร๎างสนาม
ฟุตซอลกลางแจ๎งโรงเรียน
เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 

- กํอสร๎างสนามฟุตซอลกลางแจ๎ง
ขนาดกว๎าง 22 เมตร ยาว 42เมตร 
จ านวน 1 แหํง 

2,163,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญ๎าม๎า 

ส านัก
การศึกษา 

            

6 
 

 

โครงการกํอสร๎างอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 
หนองหญ๎าม๎า 
 

- กํอสร๎างอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด)จ านวน 1 หลัง 
 

8,094,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

หนองหญ๎าม๎า 

ส านัก
การศึกษา 

            

7 
 
 
 
 

โครงการกํอสร๎าง              
อัฒจรรย์โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-กํอสร๎างอัฒจรรย์ 5 ช้ัน ขนาด 
3x4 เมตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

8 โครงการจัดซื้อวัสดุรายหัว 
ระดับอนุบาลถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
ทั้ง 8 โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ 

- จัดซื้อวัสดุรายหัวระดับอนุบาล - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ท้ัง 8 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  
2 ศูนย ์

14,722,480 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

9 โครงการเช่ือมตํอ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ
ของส านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

-  ส านักการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ท้ัง   
10 โรงเรียนสามารถสํงข๎อมูล
สารสนเทศออนไลน์ผํานเว็บไซด์
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

168,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียนสังกัด
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

10 
 
 
 
 

โครงการบ ารุงรักษาซํอมแซม
ทรัพย์สินซํอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

- ซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 แหํงๆ
ละ 200,000 บาท  

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาล
เมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์กองวิชาการและ
แผนงาน ดังนี ้
1) จัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ ก าลังขับ
ไมํน๎อยกวํา 800 วัตต์ โหลดไมํน๎อย
กวํา 2 โอห์ม  (1 เครื่อง) 
2) จัดซื้อเครื่องท าเอฟเฟค
สัญญาณเสียงโปรแกรมเสียงเอฟเฟค
ไมํน๎อยกวํา 200 โปรแกรม 
โปรแกรม ประมวลผลสัญญาณ 
ไมํต่ า กวํา 24 bit 
3) จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค 
แบบไมํมีสวิทซ์เปิด-ปิด รับสัญญาณ
แบบSuper cardioids ตอบสนอง
ความถึ่ 50-16 KHz  impedane 
150 โอห์ม 

382,200 
(งบเทศบาลฯ) 

13,000 
 
 

7,500 
 
 
 
 

6,500 
 
 
 
 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  4) จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค 
แบบมีสวิทซ์เปิด-ปิด รับสัญญาณ
แบบ cardioids ตอบสนองความถี่ 
50-15 KHz Impedane 150 
โอห์ม (6 ตัว)  
5) จัดซื้อล าโพงมอนิเตอร์ 5 เหลี่ยม
แบบ 2 ทาง ขนาดล าโพง 12 นิ้ว
ก าลังวัตต์ไมํต่ ากวํา 300 วัตต์ มี
หํวงส าหรับแขวนล าโพงมีทํอส าหรับ
เสียบขาตั้งล าโพง จ านวน 2 ชุด 
6) จัดซื้อพาวเวอร์มิกซ์ ขั่วตํอไมค์
แบบXLR-TR 9 ชํอง มี อีควอไลท์
เซอร์ในตัวไมํน๎อยกวํา 9 ชํอง 2 
ทาง ก าลังวัตต์ไมํต่ ากวํา 700 วัตต์ 
โปรแกรมเอฟเฟคในตัวไมํน๎อยกวํา 
24 bit 33 โปรแกรม 

24,600 
 
 
 
 

13,500 
 
 
 
 

16,000 
 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  7) จัดซื้อเครื่องปรับแตํงเสียง 15 ชํอง x2
ตอบสนองความถึ่ระหวําง 20 Hz ถึง 20 
KHz ตัดความถี่ต่ าไมํน๎อยกวํา 
12db/octave Control Range ไมํต่ า
กวํา 12 db cut/boots (1 เครื่อง) 
8) จัดซื้อเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟูา 
ประกอบด๎วย input 110-220 v, 
output 100-220 v, ความถี่ 50-60 
kz กระแสสูงสุด 60 A (1 เครื่อง) 
9) จัดซื้อเครื่องควบคุมและรักษาระดับ
ความดังของสัญญาณเสียงเป็น
คอมเพรสเซอร์แบบ 2 แชลแนล  
ขั่วตํอ input/output แบบ XLR และ 1/4
นิ้ว TRS Phone, input impedanceน๎อย
กวํา 50 กิโลโอห์ม แบบ balanced input 
impedance น๎อยกวํา 25 กิโลโอห์ม แบบ
unbalanced  (1 เครื่อง ) 

2,500 
 
 
 
 

8,000 
 
 
 

11,500 
 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  10) จัดซื้อกล๎องวีดีโอพร๎อมอุปกรณ ์
ประกอบด๎วย ความละเอียดชนิด Full 
HD (1080) บันทึกภาพลง SD ได๎ ซูม
ภาพแบบออฟทิคัล ได๎ไมํน๎อยกวํา 12 
เทํา ซูมภาพแบบดิจิตอลได๎ไมํน๎อยกวํา 
25 เทํา ไมโครโฟนชนิด short gun  
พร๎อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง 
11) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน ไมํต่ ากวํา 15000 BTU 
พร๎อมติดตั้ง  
12) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีด
หมึก (Inkjet printer)  2 เครื่อง 

13)เครื่องส ารองไฟจ านวน1เครื่อง 
-มีก าลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อย
กวํา 800VA(480Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อย
กวํา15นาท ี

87,000 
 
 
 
 
 
 

26,000 
 
 

15,200 
 

3,100 
 
 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  14) เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐาน ประกอบด๎วย 
-  CPU ไมํน๎อยกวํา  4 แกนหลัก 
(4core) ความเร็วไมํน๎อยกวํา 3.4 
GHZ จ านวน 1 หนํวย - CPU 
ความจ าไมํน๎อยกวํา 8 MB ส าหรับ
แบบ L3 cache Memory -  RAM 
ชนิด DDR3  หรือดีกวําไมํน๎อยกวํา 8  
GB-  HARD DISK ชนิด SATA หรือ
ดีกวํา ความจ ุไมํน๎อยกวํา 2TB 
จ านวน 1 หนํวย-มีDVD-RWหรือ
ดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย 
(Network interface)  
แบบ 10/100/1000 base - t 
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา1ชํอง 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  -มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบLCDหรือดีกวํามี
Conteast Ratioไมํน๎อยกวํา600:1
และมีขนาดไมํน๎อยกวํา18.5นิ้ว 
จ านวน 1 หนํวย 
15)ไมโครโฟนไร๎สายพร๎อมอุปกรณ ์
จ านวน 1 ชุด 
-เลือกความถี่ใช๎งานแบบอัตโนมัต ิ
-เลือกใช๎งานความถี่ได๎ไมํน๎อยกวํา
960ชํอง ความถี ่
-ตัวรับสํงระบบ IR 
-รองรับระบบShure Wireless 
microphones 
-ระบบSLX Wireless Systems 
-ไมโครโฟนติดเสื้อ Omni Lavalier 

16)ขาตั้งกล๎อง วีดีโอ แบบปรับได๎ 3ขา 

- หัวGH  3 
-ขาตั้ง GA 752 

 
 
 
 
 

22,500 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  17)กล๎องDSLR Sensor ขนาด                 
Full Frame 1ตัวพร๎อมอุปกรณ์ดังนี ้

  กล้องDSLR 
-ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 
80.2megapixels 

-บันทึก VDO Full HD 
-wifi ภายในตัว 
-ความเร็วชัตเตอร์ ไมํน๎อยกวํา B30-
1/4000 3ec 

-คําความไวแสงไมํน๎อยกวํา 100-
25600 

-ถํายภาพตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 4.5fps 
-ความละเอียดจอภาพไมํน๎อยกวํา 
1,040,000pixcls 

แฟลช 
-GN 60@ Iso 100 
-ระยะซูมอยูํระหวําง 80-200mm 

84,900 
(งบเทศบาล) 

 
 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  -ระบบไร๎สายtwo-way radio 
cormunieation จ านวน1ตัว 

แบตเตอรี่ 
-ปริมาณความจุไฟไมํน๎อยกวํา 
2100mAhy 7.2V จ านวน 2ก๎อน 

แบตเตอรี่กริป 
-ใช๎ส าหรับกล๎อง Cannon 6 D 
-สามารถใสํแบตเตอรี่ไมํน๎อยกวํา 2 ก๎อน 
-มีปุุมซัตเตอร์ในตัว จ านวน1ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ        
ดังนี ้
1)เครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์เบนซิน            
ขนาดไมํน๎อยกวํา 5 แรงม๎า                    
จ านวน    2 เครื่อง 
2) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท๎าย) 
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 12 ลบ.ม. 
เครื่องยนต์ดีเซล ไมํน๎อยกวํา 240 
แรงม๎า ชนิด 6 สูบ 4 จังหวะ                  
น้ าหนักรวมไมํน๎อยกวํา 15,000 
กิโลกรัม 
3) จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพายไหลํ 
ขนาดไมํต่ ากวํา 1.5 แรงม๎า จ านวน 4 
เครื่อง 
 
 
 

3,320,000      
(งบเทศบาล) 
30,000       

 
 

3,200,000 
 
 
 
 
 

42,000       
 
 
 
 

 
 
- ติดตั้งบน
รถบรรทุก
น้ า 
- เก็บขยะใน
ชุมชนเขต
ทม.ร๎อยเอ็ด 
 
 
 
- ถนน ซอย
ตํางๆชุมชน
ในเขต ทม.
ร๎อยเอ็ด 

 
 
- งานรักษา
ความสะอาด 
 
- งานรักษา
ความสะอาด 
 
 
 
 
งานรักษา
ความสะอาด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  4) จัดซื้อถังคอนเทนเนอร์ ความจุไมํ
น๎อยกวํา 4 ลบ.ม. มีโครงสร๎างแข็งแรงมี
ฝาเปิด-ปิด หน๎าไมํน๎อยกวํา 2 มิลลิเมตร 
จ านวน 4 ถัง 
5)จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
(U.are.U4500)จ านวน 1 เครื่อง 
พร๎อมรายละเอียดดังนี ้
-สํองสวํางด๎วยแสงสีน้ าเงินไมํแยงตาใน
สภาพแวดล๎อมท่ีแสงน๎อย และไมํท าให๎
สับสนกับแสงสีแดงของสัญญาณเตือน
อื่นๆ เชํนสัญญาณในสถานพยาบาล 
-วัสดุหํอหุ๎มเป็นโลหะคุณภาพสูงมี
น้ าหนักดีเพื่อปูองกันการลื่นหรือเลื่อน
ไถล 
-สามารถแตะนิ้วได๎จากทุกทิศทางโดย
ยังคงสแกนนิ้วได๎เป็นอยํางดี และระบุ
ลายนิ้วมือได๎อยํางแมํนย า 

560,000 
 
 
 

6,000 
 

ชุมชนและ
ตลาด 3 
แหํง ในเขต
ทม.ร๎อยเอ็ด 
เขต ทม.
ร๎อยเอ็ด 
 

งานรักษา
ความสะอาด 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักปลัดเทศบาล 

จัดซื้อครุภัณฑส์ านักปลัดฯ ดังนี ้
 
๑) จัดซื้อเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟูา
ส าหรับตู๎สาขาโทรศัพท์ จ านวน๑ เครื่อง 
๒) จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติขนาด
มอเตอร์ไมํต่ ากวํา๓๐๐วัตต์  ๑ เครื่อง 
๓)จัดซื้อโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์ ๔  เครื่อง 
๔) จัดซื้อโทรศัพท์ไร๎สายแบบโชว์เบอร์  
จ านวน ๑ เครื่อง 
๕) จัดซื้อชุดรับแขก (ห๎องผู๎บริหาร)           
จ านวน ๑ ชุด 
๖) จัดซื้อเก๎าอ้ีผู๎บริหาร จ านวน ๑ ตัว 
7) ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน
กระจกขนาด ๔  ฟุต จ านวน ๑๐ ตู ๎
8) จัดซื้อตู๎เย็น ขนาด  ๕  คิว                  
ชนิด  ๑  ประตู  จ านวน  ๑  ตู ๎ 
 

402,200 
(งบเทศบาลฯ) 

๖,๕๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

3,500 
3,500 

 
35,000 

 
15,000 
50,000 

 
6,000 

 
 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

ฝุาย
ทะเบียน 
และบัตร 

งานธุรการ 
ส านักปลัด 
เทศบาล

เมือง
ร๎อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 

ฝุาย
ทะเบียน
และบัตร 

ส านักปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  9) จัดซื้อรถเข็นเอนกประสงค์แบบเหล็ก
พื้นปูแผํนยางกันลื่น แฮนด์รถเข็นพับ
เก็บได๎ แบบ ๔ ล๎อ  ๑ ช้ัน  ขนาด  
๒๔ x  ๓๕  นิ้ว  จ านวน  ๑  คัน   
10)จัดซื้อชุดรับแขก(ห๎องผู๎บริหาร)
ประกอบด๎วยเก๎าอ้ียาวเป็นเก๎าอี้มีพนัก
และเท๎าแขน,เก๎าอี้เดี่ยวแบบมีพนัก,โต๏ะ
กลาง จ านวน 1 ชุด 
11)จัดซื้อเก๎าอ้ี (ผู๎บริหาร)จ านวน 1 ตัว 
12)จอภาพแบบ LCD หรือ LEDขนาด
ไมํน๎อยกวํา 21.5 นิ้ว 
จ านวน  1  เครื่อง 

13)จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง 
มอเตอร์ไฟฟูาสูบน้ าได๎  450 ลิตร
ตํอนาที 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

35,000 
 
 
 

15,000 
4,700 

 
 

11,000 
 

ฝุาย
ทะเบียน 
และบัตร 

 
สนง.ทม.รอ 

ฝุาย
ทะเบียน
และบัตร 

ส านักปลัดฯ 
งาน

เลขานุการ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  14)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด 
ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
15)จัดซื้อเครื่องรับสํงวิทยุระบบ 
 VHF/FM ชนิดมือถือ  ขนาด 
 5 วัตต์  จ านวน 10 เครื่อง 
16)โต๏ะประชุม ขนาด 8 ที่น่ัง           
(ห๎องผู๎บริหาร) จ านวน 1 ตัว 
17)เก๎าอี้ล๎อเลื่อน จ านวน 8 ตัว 
(ห๎องผู๎บริหาร) 
18)ตู๎โชว์ จ านวน 1 ตัว 
(ห๎องผู๎บริหาร) 
 

28,000 
 (งบเทศบาล) 

 
120,000 

 (งบเทศบาล) 
 

18,000 
 (งบเทศบาล) 

18,000 
 (งบเทศบาล) 

18,000 
 (งบเทศบาล) 

 
 
 
 

 

 งานปูองกัน 
 ฝุายปูองกัน 
 ส านักปลัด 
 เทศบาล 
 
 
งานเลขา 
ผู๎บริหาร 
 ส านักปลัด 
 เทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

14 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กองคลัง 

จัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง ดังนี ้
 
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อม
อุปกรณ์(จอขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว)
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2558 กระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสารข๎อ 8)  
จ านวน 1 เครื่อง 
2) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 
VA(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2558 กระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสารข๎อ 52) 
จ านวน  2  เครื่อง 
 

85,900 
(งบเทศบาลฯ) 

23,000 
 
 
 
 
 
 

6,200 
 

กองคลัง 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ฝุายจัดหา
ประโยชน์ฯ 
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (18หน๎า/นาที) (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
2558 กระทรวงเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ข๎อ 38) จ านวน 1 เครื่อง 
4) รถจักรยานยนต์ขนาด 100 ซีซี 
จ านวน 1 คัน (คุณสมบัติตามมาตรฐาน
การผลิตอุตสาหกรรม) 
5)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (18หน๎า/นาที) 
จ านวน  3  เครื่อง 

3,700 
 
 
 
 
 

44,000 
 
 

9,000 
 
 
 
 
 

 ฝุายจัดหา
ประโยชน์ฯ 
กองคลัง 

 
 
 

ฝุายแผนท่ี
ภาษีฯ 

กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

15 โครงการจัดซื้อหลังคา
รถบรรทุก  
ขนาด 1 ตัน 
1 หลัง 

ด าเนินการจัดซื้อหลังคารถบรรทุกดังนี ้
-หลังคารถกระบะ 1 หลังขนาดกว๎างไมํ

น๎อยกวํา 1.7 เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา  
2.3 เมตร สูงจากพ้ืนกระบะถึงหลังคาไมํ
น๎อยกวํา 1.9 เมตร-หลังคาอลูมิเนียม 

-ตะขํายด๎านข๎างพร๎อมผ๎าใบ-ประตูเปิด
ด๎านข๎าง 1 บาน-ไฟกลางและไฟท๎าย 
-ประตูท๎าย 1 บาน 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

กองชําง กองชําง             

16 โครงการจัดซื้อหลังคา
รถบรรทุก 
1 หลัง  
 

ด าเนินการจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ดังนี้  
-หลังคารถหกล๎อ 1 หลัง ขนาดกว๎างไมํ
น๎อยกวํา 2.25 เมตร  ยาว 4.35 
เมตร สูงจากพ้ืนกระบะถึงหลังคา ไมํ
น๎อยกวํา 1.9 เมตร  

- หลังคา อลูมิเนี่ยม 
- ตะขํายด๎านข๎างพร๎อมผ๎าใบ 
- ไฟกลางและไฟท๎าย 
- ประตูเปิดด๎านข๎าง 1 บาน พร๎อมบันได
ขึ้นด๎านข๎าง 
- ประตูท๎าย 1 บาน 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

กองชําง กองชําง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

17 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กอง
สวัสดิการสังคม 

- จัดซื้อครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม ดังนี ้
1)จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ 
 จ านวน 1 ชุด ดังนี ้
-CPU ไมํต่ ากวํา 4 core มีหนํวยความจ า
ไมํน๎อยกวํา 6 MB ส าหรับแบบ  L3 
Cache Memoty  
-HARD Disk ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 
TB จ านวน 1 หนํวย 
-มี DVD-RM หรือดีกวําจ านวน 1 หนํวย 
มีชํองเชื่อมตํอ (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T ไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง  
-มีแปูนพิมพ์และเม๎าส ์
-มีจอภาพ LCD มี Contrast Ratio ไมํ
น๎อยกวํา 600:1 ขนาดไมํน๎อยกวํา  
18.5 นิ้ว 

4,070,600 
(งบเทศบาลฯ) 

23,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 1 
เครื่อง ขนาด 800 VA สามารถส ารอง
ไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที 
3) จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี้ คอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 ชุด 
4) จัดซื้อเครื่อง Printer แบบ Laser ชนิด 
LED ขาวด ามีความเร็วในการพิมพ์รํางไมํ
น๎อยกวํา 18 หน๎า/นาที ความละเอียดไมํ
น๎อยกวํา 600X600 dpi Memory  ไมํ
น๎อยกวํา 2 MB สามารถใช๎ได๎กับ A4 มี
ถาดใสํกระดาษไมํน๎อยกวํา 150  แผํน 
5) จัดซื้อพัดลมโคจรผนังขนาดใบพัด ไมํ
น๎อยกวํา 16 นิ้ว พร๎อมอุปกรณ ์
จ านวน 3 ตัว   
6) จัดซื้อตู๎แชํเครื่องดื่ม ขนาด 8 คิว 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,500 
 
 

5,000 
 

3,700 
 
 
 
 
 

5,400 
 
 

20,000 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

7) จัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษ ระบบ
เลเซอร์ ความเร็วในการสํงแฟกซ์ 4 
วินาที/แผํน พิมพ์เอกสารด๎วยระบบ
เลเซอร์ 10 แผํน/นาที รองรับระบบ 
Caller ID ดูชื่อและหมายเลขเรียกเข๎า
จากหน๎าจอ LCD ความเร็วในการสํง
เอกสาร 4 วินาที คุณสมบัติถํายเอกสาร 
copy จ านวน 1 เครื่อง พร๎อมอุปกรณ์ 
ประกอบ 
8)ด าเนินการติดตั้งกล๎องโทรทัศน ์           
วงจรปิด (CCTV)  จ านวน 4 จุด  
ดังนี้ ชุมชนทุํงเจริญ 
ชุมชนหนองแคน  
ชุมชนวัดบึง  ชุมชนวัดคุ๎ม 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

ศูนย์บริการ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

ภายในเขต
เทศบาล

เมือง
ร๎อยเอ็ด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

18 โครงการพัฒนาการ
ให๎บริการให๎
ประชาชน
ศูนย์บริการรํวมฯ 

-เพิ่มบริการและคุณภาพที่ให๎บริการแกํ
ประชาชน 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพให๎ศูนย์บริการฯ มี
ความพร๎อมสวยงาม มีศักยภาพการ
ให๎บริการ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์บริการ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

19 โครงการปรับปรุง
ห๎องน้ า ส านักงาน
เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด(อาคาร2) 

ปรับปรุงห๎องน้ าส านักงานเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด(อาคาร2)ด าเนินการ ดังนี้
ปรับปรุงช้ันท่ี1-3  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) 

956,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ร๎อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

20 โครงการกํอสร๎าง
อาคารเรียนอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

-กํอสร๎างอาคารเรียนอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
อาคาร คสล. 1 ช้ัน  ขนาดกว๎าง                 
28 เมตร ยาว 36 เมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

8,094,000 
(เงินอุดหนุนฯ) 

โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ๎า
ม๎า 

ส านัก
การศึกษา 

โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ๎า
ม๎า 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

21 โครงการกํอสร๎าง
สนามฟุตซอล 
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

-กํอสร๎างสนามฟุตซอล ขนาดกว๎าง 22 
เมตร ยาว 42 เมตร  (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) 

2,162,600 
(เงินอุดหนุนฯ) 

รร.เทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

ส านัก
การศึกษา 

รร.เทศบาล
หนองหญ๎าม๎า 

ส านัก
การศึกษา 

            

22 โครงการศึกษาเพื่อ
วางระบบการ
เชื่อมตํอเครือขํายสํง
สัญญาณภาพ
ระยะไกลพร๎อม
ติดตั้งกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิดและพัฒนา
ระบบควบคุมดูแล
น ารํอง 

- ศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมตํอ
เครือขํายสํงสัญญาณภาพทางไกลที่
เหมาะสมกับเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
- ก าหนดต าแหนํงท่ีเหมาะสมในการ
ติดตั้งกล๎องวงจรปิดพร๎อมกับท าการ
ติดตั้งกล๎อง 
- พัฒนาระบบส าหรับควบคุมดูแลและ
บริหารจัดการสัญญาณภาพ 
- พัฒนาระบบการจัดการข๎อมูล
สํวนกลางของ ทม.รอ. 
- จัดท าคูํมือและสรุปผลการศึกษาหรือ
ผลการท างานของระบบท่ีพัฒนาท้ังหมด 

10,000,000 
(งบเทศบาล) 

เขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ

และแผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

23  โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กองชําง 

 

 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์กองชําง ดังนี้  
 
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (30 หน๎า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 
1,200x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์
รํางไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที มี
หนํวยความจ า (Memory)   ไมํน๎อยกวํา 
32 MB (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2558 (ICT) ) 

1,144,100 
(งบเทศบาล)

7,300 
 

 
 

กองชําง 
 

 
 

กองชําง 
(ฝุายบริหารฯ) 

            

  2) จัดซื้อโต๏ะปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน 
จ านวน 4 ตัว เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน 
ในส านักงาน(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

16,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายแบบ
แผนและ
กํอสร๎าง) 

            

 

124 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สีแบบ Network จ านวน  1  เครื่อง  
- มีรายละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 
600x600 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์รําง 
ไมํน๎อยกวํา 20หน๎าตํอนาที หรือ 10.2 
ภาพตํอนาที(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2558 (ICT)) 

16,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายแบบ
แผนและ
กํอสร๎าง) 

            

  4) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร๎อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุดประกอบด๎วย  
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อย
กวํา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วนาฬิกา
พื้นฐาน 3.4 GHz จ านวน 1 หนํวย 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2558 (ICT) ) 

30,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายแบบ
แผนและ
กํอสร๎าง) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 

5) จัดซื้อเก๎าอ้ีพนักงานพิงหลัง ปฏิบัติงาน
ส าหรับพนักงาน จ านวน 4 ตัว เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

12,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายแบบ
แผนและ
กํอสร๎าง) 

            

  6) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKET 
Printer)ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง     
- มีรายละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 
1,200x1,200 dpi  มีความละเอียดในการ
พิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อย
กวํา 30 หน๎าตํอนาที หรือ 10.2 ภาพตํอ
นาที(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2558 (ICT) ) 
 

9,900 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายแบบ
แผนและ
กํอสร๎าง) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 
 
 
 

7) จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาดแรงดัน
ไมํน๎อยกวํา 100 บาร์ 220 โวลล์ เพื่อใช๎ใน
กรปฏิบัติงานฉีดท าความสะอาดเครื่องยนต์ 
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ จ านวน 1 
เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ของส านักงบประมาณ จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 

10,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  8) จัดซื้อไดร์โวํสูบน้ า ขนาด 3 นิ้ว 1 แรงม๎า 
220 โวลล์ เพื่อใช๎สูบน้ าพ้ืนทีที่เกิดปัญหา 
จ านวน 4 เครื่อง(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานของส านักงบประมาณ จัดซื้อตาม
ราคาท๎องตลาด) 

34,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  9) จัดซื้อเต๎นท์ทรงโค๎ง ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร พร๎อมผ๎าใบคลุม จ านวน 4 ตัว
(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานของ
ส านักงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

96,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 
 

10) จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 2 ชุด ดังนี้ 
โต๏ะหมูํบูชา หมูํ 7 จ านวน 1 ชุด โต๏ะหมูํ
บูชา หมูํ 9 จ านวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์นอก
บัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ 
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

18,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  11) จัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก จ านวน 320 ตัว 
ใช๎ในกิจกรรมงานพิธีตํางๆของเทศบาล(เป็น
ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานของส านัก
งบประมาณ จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

80,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  12) จัดซื้อเก๎าอ้ีบุนวมชนิดมีพนักพิง จ านวน 
125 ตัว ใช๎ในกิจกรรมงานพิธีตํางๆของ
เทศบาล(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานของส านักงบประมาณ จัดซื้อตาม
ราคาท๎องตลาด) 

100,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 
 
 

13) จัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วย เก๎าอี้ประธาน 1 ตัว เก๎าอ้ี
ประกอบ 2 ตัว และโต๏ะกลาง 1 ตัวใช๎ใน
กิจกรรมงานพิธีตํางๆของเทศบาล 
 (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ของส านักงบประมาณ จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 

18,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  14) จัดซื้อตู๎เอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก 
จ านวน 5 ตู๎ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานของส านักงบประมาณ จัดซื้อ
ตามราคาท๎องตลาด) 

35,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  15) จัดซื้อเก๎าอ้ีม๎านั่งไม๎กันเกราแบบยาว
จ านวน 20 ตัว เพื่อใช๎ในบึงพลาญชัย 
(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานของ
ส านักงบประมาณ จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 

30,000 
 

กองชําง 
 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 
 

16) จัดซื้อป้ัมหอยโขํง ขนาด 2 แรงม๎า 
220 โวลล์ จ านวน 2 ตัว เพื่อน าไปใช๎
ท าน้ าพุ งานประเพณี(เป็นครุภัณฑ์นอก
บัญชีราคามาตรฐานของส านัก
งบประมาณ จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

17,000 
 

กองชําง 
 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  17) จัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 
0.75x1.80x0.75 เมตร จ านวน 40 
ตัว ใช๎ในกิจกรรมงานพิธีตํางๆของ
เทศบาล(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานของส านักงบประมาณ จัดซื้อ
ตามราคาท๎องตลาด) 

100,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  18) จัดซื้อป้ัมหอยโขํง ขนาด 5 แรงม๎า 
220 โวลล์ จ านวน 3 ตัว เพื่อติดตั้ง
บริเวณคลองรอบเมือง (เป็นครุภัณฑ์
นอกบัญชีราคามาตรฐานของส านัก
งบประมาณ จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

90,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

 

130 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  19) จัดซื้อแคลมป์มิเตอร์ (Clamp 
Meter) จ านวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์
นอกบัญชีราคามาตรฐานของส านัก
งบประมาณ จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

5,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

            

  
 
 
 
 
 

20) จัดซื้อซัมเมิร์ท สูบน้ า ขนาด 5.5 
กิโลวัตต์ 380 โวลล์ พร๎อมชุดใบพัด 
สแตนเลส  จ านวน 1 เครื่อง (เป็น
ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานของ
ส านักงบประมาณ จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 

80,000 
 
 
 

กองชําง 
 
 
 

กองชําง 
(ฝุายการ
โยธา) 

 
 

            

  21) จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส ความ
ยาว 50 เมตร กว๎าง 13 มิลลิเมตร เพื่อ
ใช๎ในการส ารวจ การออกแบบ การวัด
ระยะในการควบคุมงานกํอสร๎าง จ านวน 
1 อัน (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานของส านักงบประมาณ จัดซื้อ
ตามราคาท๎องตลาด) 

6,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายแบบ
แผนและ
กํอสร๎าง) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 
 
 
 

22) จัดซื้อเครื่องตบดินแบบรถถัง ไมํน๎อย
กวํา 5 ตัน เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
ไมํน๎อยกวํา 5 แรงม๎า เพื่อใช๎ในการซํอม
ผิวถนนลาดยางและอัดถนนดินถมให๎แนํน 
จ านวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี
ราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ 
จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

27,500 
 

 

 

กองชําง 

 

 

 

กองชําง 
(ฝุายการโยธา) 

 

 

            

  23)  จัดซื้อเทปวัดระยะดิจิตอล แบบ 
Laser Distance Meter 70 เมตร กว๎าง 
13 มิลลิเมตร เพื่อใช๎ในการส ารวจ การ
ออกแบบ การวัดระยะในการควบคุมงาน
กํอสร๎าง จ านวน 2 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์
นอกบัญชีราคามาตรฐานของส านัก
งบประมาณ จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 

 

10,000 
 

กองชําง 

 

กองชําง 
(ฝุายแบบแผน
และกํอสร๎าง) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

24  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

 

 

 

จัดซื้อครุภัณฑส์ถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ดังนี ้
1)จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุดประกอบด๎วย  
- มีหนํวยประมวลผลกลางCPU ไมํ
น๎อยกวํา  4 แกนหลัก(4 core) หรือ 
8 แกนเสมือน (8 Thread)โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 
3.4GHz จ านวน 1 หนํวย  
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
-มีหนํวยความจ าหลัก (RAM)ชนิด 
DDR3 หรือดีกวํา  มีขนาดไมํน๎อยกวํา  
8GB  
- มีจอภาพแบบLCD หรือดีกวํา
Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา  600: 
1และมีขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘.5 น้ิว 

70,000 
(งบเทศบาล) 

30,000  
 

สถานธนานุ
บาลเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

สถานธนานุ
บาลเทศบาล

เมือง
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  
 
 
 
 
 
 

2) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
-มีก าลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา  
 800  VA (480 watt) 
–สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา15 นาที  
3) สัญญาณกันขโมยไร๎สาย  ประกอบด๎วย 
-กลํองควบคุมหลัก 1 ตัว 
-ไซเรน  1  ตัว 
-อุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน๎าตําง 5 ตัว 
-รีโมทควบคุม  1  ตัว 
- แบตเตอรี่ส ารองไฟ  1  ตัว 
-Alkaline  battery ส าหรับอุปกรณ์ทั้งหมด
ข๎างต๎น      
 -สายโทรศัพท์  Adapter 
4)เครื่องนับธนบัตร ความเร็วในการนับ 
1000 ฉบับ/นาที พร๎อมจอแสดงผล 
 LED 4 หลัก 

3,100 

 

 
22,900 

 

 

 

 

10,000 

สถาน            
ธนานุบาล

เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

สถาน           
ธนานุบาล
เทศบาล

เมือง
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

  

 

 

5) เครื่องรับสัญญาณ WIFI 
(MODEM)  
-รับรอง ADSL 2/2+กระจาย 
สัญญาณไร๎สายมาตรฐาน N และ 
เราเตอร์แบบ 4 พอร์ต 
-การเช่ือมตํอไร๎สายความเร็วสูง  
300 Mbps 
6) โทรศัพท์ไร๎สาย 
-หน๎าจอ LCD 1.8 
-รองรับ Caller ID 
-สามารถใช๎ได๎ขณะไฟดับ 
 
 
 

2,000  
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

2,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

สถานธนานุ
บาลเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด 

สถานธนานุ
บาลเทศบาล

เมือง
ร๎อยเอ็ด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

1 การประกวด 
ส านักทะเบียนดีเดํน 

เพื่อให๎สามารถบริการประชาชนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพได๎มาตรฐานด๎านการ
บริการและสัมฤทธ์ิผลของภาครัฐ 
-ปรับปรุงส านักทะเบียนให๎ได๎มาตรฐาน
ของกรมการปกครอง 
- สํงส านักทะเบียนเข๎ารํวมคัดเลือกเป็น
ส านักทะเบียนมาตรฐานส านักทะเบียน
ดีเดํนของกรมการปกครอง 
- พัฒนาส านักทะเบียนให๎ได๎ตาม
มาตรฐานสากลของไทยด๎านการจัดการ
และสัมฤทธ์ิผลของภาครัฐ  (ไอเอสโอ) 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
(ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

2 
 
 
 
 
 

โครงการประชาสัมพันธ์ให๎
ความรู๎ด๎านการทะเบียน
ราษฎร 

- เพื่อให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียน
ราษฎรแกํประชาชน 
- เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจของงานทะเบียนราษฎร  
และศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ  
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  เชํน 
เอกสารเผยแพรํการให๎ความรู๎
เกี่ยวกับ 
งานทะเบียนราษฎร  เอกสาร
เผยแพรํและให๎ความรู๎เกี่ยวกับงาน
บัตรประจ าตัวประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ด๎าน 
การทะเบียนราษฎรแกํประชาชน
ทางสื่อตํางๆเชํน สถานีวิทยุท๎องถิ่น
วาไรตี้ ของเทศบาล,แผํนพับ
,วารสาร เป็นต๎น 

๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
(ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

3 
 
 
 
 
 

โครงการบริการ 
ด๎านบัตรประจ าตัว
ประชาชนเคลื่อนที่  
เนื่องในวันเด็ก
แหํงชาติ 

- เพื่อให๎บุคคลที่มีเกณฑ์จะต๎องมีหรือ
ใช๎บัตรประจ าตัวประชาชน กรณีตํางๆ  
เชํน - กรณีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ ์
- กรณีบัตรหมดอาย ุ
- กรณีเปลี่ยนที่อยูํ/ย๎ายที่อยู ํ
- กรณีเปลี่ยนช่ือตัว/ช่ือสกุล 
-กรณีบัตรหาย/ถูกท าลาย  เป็นต๎น 
เป็นกลุํมบุคคลอาศัยอยูํในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ด และพื้นท่ีใกล๎เคียง มี
บัตรประจ าตัวประชาชน  
-เพื่อให๎ประชนท่ีมาใช๎บริการได๎รับ
ความพึงพอใจสูงสุด 
-เด็กท่ีมีอายุครบ7ปีบริบูรณ์และ
ประชาชนท่ัวไปที่ต๎องการขอมีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ทุกกรณ ี
 

1๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
(ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

4 
 
 
 
 
 

โครงการบริการด๎านการ
ทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
เคลื่อนที่ให๎กับสถานศึกษา 

- เพื่อให๎บุคคลที่มีเกณฑ์จะต๎องมี
หรือใช๎บัตรประจ าตัวปชช. กรณี
ตํางๆ เชํน 
- กรณีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ ์
- กรณีบัตรหมดอาย ุ
- กรณีเปลี่ยนที่อยูํ/ย๎ายที่อยู ํ
- กรณีเปลี่ยนช่ือตัว/ช่ือสกุล 
-กรณีบัตรหาย/ถูกท าลาย เป็นต๎น 
ที่เป็นกลุํมบุคคลอาศัยอยูํในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด และพื้นท่ี
ใกล๎เคียง มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน  
-เพื่อให๎ประชนท่ีมาใช๎บริการได๎รับ
ความพึงพอใจสูงสุด  

5๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

โรงเรียน,
ชุมชนและ

พื้นที ่
ภายในเขต 
ทม.ร๎อยเอ็ด 

ฝุายทะเบียน 
และบัตร 
(ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

5 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม
เครือขําย
อาสาสมัครชุมชน
ด๎านการทะเบียน
ราษฎร 

-เพื่ออบรมอาสาสมัครฯซึ่งเป็นตัวแทนประจ า
ชุมชนในการติดตํอประสานงานกับส านัก
ทะเบียนฯในด๎านการทะเบียนราษฎร 
-อบรมเครือขํายเพื่อทบทวนและทดแทนใน
กรณีลาออกหรือกรณีอื่นๆ 
-จัดอบรมเครือขํายอาสาสมัครชุมชนด๎านการ
ทะเบียนราษฎรจ านวน ๖๐-๑๐๐  คน  ดังนี.้ 
๑.  คัดเลือกประชาชนท้ัง ๒๐ ชุมชนๆ ละ ๓ - 
๕  คน  ท่ีมีอายุตั้งแตํ  ๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  
มีความรู๎ความสามารถในการพูด, อําน, เขียน
ภาษาไทยได ๎
๒.อบรมให๎ความรู๎เบื้องต๎นด๎านการทะเบียนฯ  
อาทิ  ทะเบียนราษฎร, ทะเบียนช่ือบุคคล, 
ทะเบียนครอบครัว, บัตรประจ าตัวประชาชน  
และ พ.ร.บ.ตํางๆ  ท่ีเกี่ยวข๎อง 
-จัดตั้งผู๎ที่ผํานการอบรมให๎เป็นอาสาสมัครด๎าน
การทะเบียนราษฎร ประจ าชุมชน 

๓๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

โรงเรียน , 
ชุมชน และ 
พื้นที่ในเขต
เทศบาล

เมือง
ร๎อยเอ็ด 

(ภายในเขต
เทศบาล

เมือง
ร๎อยเอ็ด) 

ฝุาย
ทะเบียน
และบัตร 

(ส านักปลัดฯ) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

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

6 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาเสริม
ทักษะด๎านภาษาให๎กับ
บุคลากรส านัก
ทะเบียนท๎องถิ่น
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

-เพื่อพัฒนาความรู๎ด๎านภาษา เชํน 
ภาษาอังกฤษ ให๎กับบุคลากรส านัก
ทะเบียนฯเพื่อเตรียมพร๎อมเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี่ยน(AEC) 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการบริการ 
-โดยการน าบุคลากรของส านัก
ทะเบียนฯ เข๎ารับการฝึกอบรมด๎าน
ภาษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความ
พร๎อมเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซี่ยน(AEC) 
-น าความรู๎ความสามารถท่ีได๎จากการ
อบรม มาปรับใช๎ในการพัฒนาการ
บริการให๎ดีขึ้น 
 

๑๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

ในเขต
เทศบาล

เมือง
ร๎อยเอ็ด 

ฝุายทะเบียน
และบัตร 

(ส านักปลัดฯ) 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท ์   นายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
ดร.นุชากร    มาศฉมาดล   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
นายเรืองรัตน์   รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
ดร.วัฒนพงษ์   ชิตทรงสวัสดิ ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
นายคมกริช    จุรีมาศ    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
ผศ.ดร.สาธิต   กฤตลักษณ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด 
นายพีรพงศ์    จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร๎อยเอ็ด  
นายสุเวช    ชัยทองด ี    ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
นายวิทยา    ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

ที่มาของข้อมูล 
ส านักการศึกษา 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองชําง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
สถานธนานุบาล 
ประชาคมเมือง  สํวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎อง 
 

ฝ่ายบรรณาธิการ 
นายสุเวช  ชัยทองด ี   ปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
นายวิทยา         ตรีวิเศษ   รองปลัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
นางศิริภรณ์  กระวีสายสุนทร  รก.ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวกรชนก   ยุคะลัง   หัวหน๎าฝุายแผนงานและงบประมาณ  
นางดารณี         ชัยมานะพร   เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  7ว 
นางพัชรี  ศิริเวช    เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  5 
นายสุริยา         ทองห๎าว   นักวิชาการคลัง 5 
นางสาววรัชยา   วรกิจไพบูลย์   ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 


