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ค าน า 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560) และครั้งที่ 2 (เมษายน   2560 – กันยายน 2560)
ฉบับนี้ ได้จัดท าข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ตลอดจน
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ว่าเป็นไปตามเปูาหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่
อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หวังว่ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 
2559 – มีนาคม 2560) และครั้งที่ 2 (เมษายน   2560 – กันยายน 2560) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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บทน า 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งสามารถช้ีถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนา  ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ  28   
ก าหนดให้มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 

 -  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก    จ านวน  3 คน  
 -  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก  จ านวน  2 คน  
 -  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  จ านวน  2 คน  
 -  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก    จ านวน  2 คน   
  -  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง (แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 
ตามที่เห็นสมควร)          จ านวน  9  คน  

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

  ในฐานะที่สภาท้องถ่ินมีหน้าที่ในการก าหนดดูแลตรวจสอบ  ติดตามการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร  อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบจากหลายฝุายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถ่ินคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลายฝุายนี้  จะท าให้การติดตามและประเมินผล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความส าเร็จของโครงการเพื่อ
น าไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

 ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548  ข้อ 29  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ไว้ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย สามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดย ที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ปูอนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึน
ในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่
ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เป็นต้น 

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 
(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ( Ex-post Evaluation)  ซึ่งการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งช้ีว่า แผนงานที่ก าหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้

หลายแนวทาง ดังนี ้
๑.  จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล

ว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ 

๒.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ 
งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวช้ีวัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  และแก้ไขได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดข้ึน 
๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

 
 
 



 3 
วิธีการติดตามและประเมินผล  
             การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี  ของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  
             การติดตามแผนพัฒนาสามป ี เปน็การตรวจสอบในระหว่างด าเนินกจิกรรมตามโครงการ ว่า
สามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ซึ่งประกอบไปด้วย  การติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการรด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็น
การตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล   ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์  และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้  
 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
            คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ก าหนดหว้งเวลาในการติดตามและประเมนิผล
โครงการ   โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)  แล้วรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าเสนอสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
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แผนพัฒนาสามป ี( ๒๕60 – ๒๕62 ) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

วิสัยทัศน์ (vision)  การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
“บ้านเมืองน่าอยู่   ผู้คนน่ารัก   ฟูมฟักต านานเมือง    ลือเลื่องวัฒนธรรม”     

 

บ้านเมืองน่าอยู่  หมายถึง  บ้านเมืองมีภูมิทัศน์สวยงาม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีสิ่งแวดล้อมดี  มีบริการข้ัน
พื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเพียงพอให้สังคมชุมชนเกิดความสามัคคี  มีส่วนร่วมในการท างาน
และรับผิดชอบชุมชนตนเองมากขึ้น รวมทั้งเป็นสังคมปลอดยาเสพติด                  

ผู้คนน่ารัก  หมายถึง  ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ ประพฤติตนตามค าสอนของ
ศาสนา มีจิตใจโอบอ้อมอารี และมีคุณธรรม ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฏ กติกาและระเบียบของสังคม 

ฟูมฟักต านานเมือง  หมายถึง  อนุรักษ์  ฟื้นฟู เผยแพร่ประวัติความเป็นมาของเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาสืบต่อและหวงแหนต่อไป 

ลือเลื่อง วัฒนธรรม หมายถึง  การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป ตลอดจน
การพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 พันธกิจที่  1 เพิ่มศักยภาพของเมือง 

พันธกิจที่  2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
พันธกิจที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 

 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  1 . การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
  2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเพียงพอในการด ารงชีวิต 
  3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเอื้ออ านวยความสะดวกต่อการ
ด ารงชีพของมนุษย์  สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
  4. การท่องเที่ยวในท้องถ่ินได้รับการพัฒนา  สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 

5. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควรคู่กับท้องถ่ินตลอดไป 
  6. มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
  7. มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง 
  8. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  9. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกันมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  10. ประชาชนในท้องถ่ินคิดเป็น  ท าเป็นมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รู้รักสามัคคีเป็นชุมชนเข็มแข็งและมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
   11. หน่วยงานน าหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) 
ครั้งท่ี 1  (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)  และ 

ครั้งท่ี 2 (เมษายน  2560 – กันยายน 2560) 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

*************************** ******************************* 
 การพัฒนาท้องถ่ินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ 11.63  ตารางกิโลเมตร  ในช่วง
ระหว่างเดือน   ตุลาคม 255 9 – กันยายน  2560   โดยการพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะด าเนินการ
ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง  4  พันธกิจ ซี่งประกอบด้วยพันธกิจเพิ่มศักยภาพของเมือง  พันธกิจพัฒนาศักยภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  และ            
พันธกิจเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560 - 2562) และแผน
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น  299 โครงการ เทศบาลได้รับอนุมัติ
งบประมาณ จ านวน 234 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.26  ของจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนและได้ด าเนินการ
ติดตามแผน ครั้งที่ 1  (ตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560)และครั้งที่ 2 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา 

สามปี 

จ านวน
โครงการ

ได้รับ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน
โครงการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง 
การปกครอง    

43 
7 

59 
71 
16 

 
103 

39 
4 

52 
67 
13 

 
59 

33 
4 

40 
51 
4 
 

52 

6 
- 

12 
16 
9 
 

7 

รวม 299 234 184 50 
 

 



6 
ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในแผนพัฒนาสามปี  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(พ.ศ.  2560 – 2562   ประจ าปี  พ.ศ.  2560 
              ***************************     
 การพัฒนาท้องถ่ินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ 11.63  ตารางกิโลเมตร  ในช่วงระหว่าง
เดือน  ตุลาคม 255 9 – กันยายน  2560   โดยการพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะด าเนินการครอบคลุมการ
พัฒนาทั้ง  4  พันธกิจ ซี่งประกอบด้วยพันธกิจเพิ่มศักยภาพของเมือง  พันธกิจพัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
พันธกิจพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  และพันธกิจเพิ่มขีดความสามารถใน
กระบวนการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560 - 2562) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และแผนเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น  299 โครงการ เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 234 โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 78.26  ของจ านวนโครงการที่บรรจุในแผน และได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 184 โครงการ ไม่ได้
ด าเนินการ จ านวน  50  โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ
และลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่   และการก่อสร้างสาธารณูปการอันเป็นการส่งเสริมความสะดวกและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน  เช่น   การก่อสร้างซ่อมแซมถนน  ท่อระบายน้ า   ไฟฟูา   เป็นต้น  มีโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  43  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  14.38  ของจ านวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับ
อนุมัติงบประมาณ จ านวน  39  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90.69 ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนนสะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
     1.2 พัฒนาระบบจราจร 
 โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   31  โครงการ   ประกอบด้วย 

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 16/1 
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 16/2 
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธซอย 4 
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 4 
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเสนาเริ่มคิด(ช่วงห้าแยกวงเวียนท้าวทนต์-ถนนเทวาภิบาล) 
6. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัชชูปการ(ช่วงถนนรัฐกิจไคลคลา-

ถนนสุริยเดชบ ารุง) 
7. โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธซอย 24 แยก 1 
8. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสปัลท์ติกคอนกรีตถนนเพลินจิต(ช่วงถนนผดุงพานิช-ถนน

สุขบูรพา) 
9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 6 
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 37/1 
11. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสนาเริ่มคิด (ช่วงห้าแยกวงเวียนท้าวทนต์-ถนน

ผดุงพานิช) 
12. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรณชัยชาญยุทธ (ช่วงถนนรัฐกิจไคลคลา-

ถนนสุริยเดชบ ารุง) 
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเปรมประชาราษฏร์(ช่วงถนนเทวาภิบาล-ถนนสุริยเดชบ ารุง 

ซอย3) 
14. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหมู่บ้านมั่นคงพัฒนา 

7/15. โครงการ………………. 
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15. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้ารอบแหล่งท่องเที่ยวบึงพลาญชัย ระยะที่ 2 
16. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนคุ้มแสนสุข(ช่วงถนนคุ้มวัดปุาเรไร) 
17. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจริญพานิช(ช่วงถนนผดุงพานิช- 

ถนนสุขบูรพา) 
18. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและขยายผิวจราจรถนนเทวาภิบาล ซอย 14 
19. โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนนประชาธรรมรักษ์(ช่วงถนนเทวาภิบาลถึงถนนมีโชคชัย) 
20. โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ าถนน ปัทมานนท์ ซอย 10 เช่ือมซอย 8 
21. โครงการก่อสร้างถนนรอบเมือง ซอย 15 
22. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6/1 
23. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 19 ถึงซอย 23 
24. โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 20 แยก 1 
25. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ เช่ือมซอย 45 
26. โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 50 
27. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 41 
28. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 8 
29. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 26 
30. โครงการก่อสร้างถนนเทวาภิบาล ซอย 10/1 แยก 1 
31. โครงการซ่อมเปลี่ยนปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาล 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด  (ตามแบบแปลน ทม.รอ.เลขที่ 

กช.6/2559 ลว.11ต.ค.2559 จ านวน 102 แผ่น 
2. โครงการก่อสร้างหอชมเมือง (รูปโหวด) ความสูง 101 เมตร ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง) 
โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   6   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการประชาสัมพันธ์ การใช้ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด 
2. โครงการติดตั้งไฟเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนส่องสว่าง 
4. โครงการซ่อมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสว่างที่รับการถ่ายโอน 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟสัญญาณจราจร ที่รับการถ่ายโอน 
6. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟูาแสงสว่างถนนเปรมประชาราษฏร ์

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระท าเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในเมือง  ให้ด าเนินไปด้วยความมั่นคงยิ่งขึ้น  
และขยายตัวออกเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหม่ ๆ  มีโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.34  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.14 ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
     2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว  
   โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  4  โครงการ   ประกอบด้วย 

1. โครงการส่งเสริมการตลาดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8/2.โครงการ.................. 
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2. โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
4. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับด้านการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 59 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 19.73 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 52 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 88.13 ของจ านวน
โครงการในสาขาน้ี 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  3.1 พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
      3.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  
      3.3 พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ  
 โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  39  โครงการ  ประกอบด้วย 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลกรแก้วและมหาวิทยาลัยมหาสาร-คาม มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด 

2. โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน 
3. โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะประเทศญี่ปุุน

และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ เมืองฝางเฉิงก่าง 
4. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
5. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและ

ระดับประเทศ 
6. โครงการนิเทศการศึกษา 
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. โครงการแข่งขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
9. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
10. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
11. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
12. โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน 
13. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและประชุมก่อนปิดภาคเรียน 
14. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
15. โครงการวันคร ู
16. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
17. โครงการอาหารกลางวัน 
18. โครงการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถ่ินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
19. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
20. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา ท้องถ่ิน (SBMLD) 
21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (เด็กเร่ร่อน)ในเขต

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
22. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9/23.โครงการจัดซื้อ................ 
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23. โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด 
24. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
25. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ์
26. โครงการจัด งานประเพณี สืบสานต านานเทียนพรรษา 101 
27. โครงการงานเทศกาลออกพรรษา ประดับประทีปโคมไฟตักบาตรเทโวและกวนข้าวทิพย ์
28. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 
29. โครงการจัดงานบุญซ าฮะและเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง 
30. โครงการสนับสนุนงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรต ิ
31. โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
32. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป 
33. โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
34. โครงการ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รอบชิง

ชนะเลิศระดับประเทศ 
35. โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง

ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
36. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
37. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
38. โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
39. โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ 
40. โครงการประกวดวงดนตรีสากลพลาญชัยมิวสิค เพสติวัล 

โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   12  โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
4. โครงการศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
6. โครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัดการ ศึกษาตลอดชีวิต 
7. โครงการแข่งขัน(SBMLD)โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 

  9.  โ ครงการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนสงกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีและนันทนาการส าหรับเด็ก และเยาวชน ประชาชนเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
  11. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล?พลาญชัยคัพ? 
  12. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

10/4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา....................... 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลส่งเสริมอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองให้มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณค่าและที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพอนามัย  
และสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยและมีทรัพยากร
ใช้ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 7 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23. 74 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.36 ของจ านวน
โครงการในสาขาน้ี 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  4.1 เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
     4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
     4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     4.4 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     4.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ 
          ชุมชน  
     4.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์  
  โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  51   โครงการ   ประกอบด้วย 

1. โครงการเพศวิถีรอบด้าน 
2. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. โครงการปูองกันควบคุมโรคฉ่ีหน ู
4. โครงการหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์ 
5. โครงการรณรงค์ปูองกันและส่งเสริมสารไอโอดีนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก แรกเกิด 0 – 5 ปี 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย บริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
10. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วนลงพุง) 
11. โครงการลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล 
12. โครงการปูองกันและควบคุมวัณโรค 
13. โครงการเก่งก่อนเกิด 
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ 
15. โครงการปูองกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
16. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
17. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 
18. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
19. โครงการแว่นแก้วเพื่อน้อง 
20. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
21. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
22. โครงการอาหารปลอดภัย 
23. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
24. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพักในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

11/25. โครงการบ้านพัก.................. 
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25. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
26. โครงการรณรงค์ฉีดวัคชีนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
27. โครงการพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
28. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานตลาดสดน่าซื้อ เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
29. โครงการรณรงค์พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม – เสริมสวยเขตเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
30. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
31. โครงการสุขาน่าใช้ 
32. โครงการรณรงค์และปูองกันยาเสพติดในชุมชน 
33. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์
34. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
35. โครงการสั่งใช้ อปพร. 
36. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
37. โครงการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
38. โครงการตรวจประเมินความพร้อมศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
39. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แกพ่นักงานสถานประกอบการภายในเขตพื้นที่ศูนย์ความร่วมมือ

ด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
40. โครงการอบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชนด้านการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
41. โครงการสนับสนุนศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
42. โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลฯ 
43. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
44. โครงการกวดขันการปิดแผ่นประกาศ 
45. โครงการจัดระเบียบ ที่สาธารณะและ ทางเท้าในเวลากลางคืน 
46. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
47. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
48. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
49. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
50. .โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
51. โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห ์

  โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   13   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคคิดต่อจากสัตว์สู่คนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
3. โครงการปูองกันและควบคุมโรคที่พบบ่อยตามฤดูกาล 
4. โครงการท าบุญโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5. โครงการท าบุญตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
7.  โครงการอบรมและรณรงค์ ครูวิทยากรแกนน ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ อปท.ในสถานศึกษา 
8. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. โครงการออกตรวจท่อธารประปาดับเพลิงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด 

12/10. โครงการ............. 
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10. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
11. โครงการตรวจปูองกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
12. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
13. โครงการปูองกัน และระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
14. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของศูนย์ความร่วมมือฯ 
15. โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีผลงานดีเด่นด้านการปูองกันฯ 
16. โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล
ส่งเสริมอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองให้มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณค่าและที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยและมีทรัพยากรใช้
ตลอดไป มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.35ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณจ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ81.25 ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5.1  พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

5.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
                             และสิ่งแวดล้อม 
       5.3  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
     5.4  บ าบัดและจัดการขยะ 

โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  4  โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการจ้างเหมารถแม็คโคร เพื่อขุดตักขยะบริเวณที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
3. โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
4. โครงการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  9   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการจัดสวนหย่อมเป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึกในบึงพลาญชัย 
2. โครงการจัดซื้อศาลาพักผ่อน 
3. โครงการปลูกหญ้าแฝก 
4. โครงการจัดซื้อโคมฉายส่องสว่าง LED ขนาด 100 วัตต์ 
5. โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาด 400 วัตต์ 
6. โครงการติดตั้งปรับปรุง น้ าพุคลองคูเมือง 
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนามลภาวะของน้ าใน บึงพลาญชัย 
8. โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 
9. โครงการซื้อที่ดิน ในการก าจัดขยะมูลฝอย 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง   เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล
พึงกระท า  เพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้ประชาชนได้เข้าใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
ปรับปรุงและจัดระบบบริหารให้สามารถอ านวยการบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  การส่งเสริม
ความรู้ความสนใจต่อกิจการของท้องถ่ิน  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได้  มีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.97 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาล
ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  59  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  57.28 ของจ านวนโครงการในสาขาน้ี 

13/ประกอบด้วย.................... 
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ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    6.2 ส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกับกิจการของท้องถิ่น 
     6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
    6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
     6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
     6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
  โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน   52  โครงการ  ประกอบด้วย 

1. โครงการจัดท าระบบและข้อมูลชุมชน 
2. โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ผู้บุกรุกคลองคูเมือง 
3. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
4. โครงการปรับปรุง (พื้นที่ที่จะได้รับคืนจากประชาชน) และพื้นที่คลองคูเมือง 
5. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โอนลดเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 
6. โครงการจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารประจ าป ี
7. โครงการจัดงานวันเทศบาล  
8. โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย 
9. โครงการสร้างส านึกพลเมืองส่งเสริมประชาธิปไตย 
10. โครงการจัดท าวารสารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
11. โครงการจัดท าปฏิทินประจ าป ี
12. โครงการจัดท าเทศบัญญัติและระเบียบฯของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(โอนลดเพื่อเป็นเงินเพิ่มต่างๆ) 
13. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
14. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
15. โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
16. โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
17. โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน 
18. โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
19. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
20. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างฯ ดีเด่น 
21. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางระบบการเช่ือมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลน าร่อง 
22. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
23. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
24. โครงการก่อสร้างสีขาว 
25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
26. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ
27. โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลา

ราชการ 
28. โครงการจัดซื้อครุภัณฑส์ านักปลัดเทศบาล 
29. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สถานธนานุบาล 
30. โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาล (หลังใหม่) จ านวน ๓ ช้ัน 

14/31.โครงการก่อสร้าง...................... 
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31. โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนงานปูองกันฯ 
32. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม 
33. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง 
34. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
35. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
36. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง 
37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑส์ านักการศึกษา 
38. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
39. โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ ขนาด3.00X4.00 เมตร จ านวน 10 ชุด 
40. โครงการก่อสร้างที่นั่งชมกีฬาภายในโรงยิม จ านวน 4 ชุด รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 

  41. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาล หนองหญ้าม้า 
 42.โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
 43.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า2หลัง รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 1 หลัง  
       รร.เทศบาลวัดสระทอง 1 หลัง รร.เทศบาลวัดราษฏรอุทิศ 1 หลัง รวมจ านวน 5 หลัง 
 44.โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
  45. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  46.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน 
  47.โครงการบริการด้าน บัตรประจ าตัวประชาชน เคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 48.โครงการก่อสร้างหลังคาโดมเช่ือมระหว่างอาคาร 3 ช้ัน(อินทนิล)และอาคาร 4 ช้ัน(นิลุบล)  
       โรงเรียนเทศบาล วัดสระทอง 
  49.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  50. โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  51. โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 

52. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเช่ือมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   7   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
2. โครงการอุดหนุน หน่วยงานอื่น(อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน) 
3. โครงการจัดท าคู่มือบริการประชาชน 
4. โครงการจัดท า วีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการเทศบาลฯ 
5. โครงการปรับลดการใช้พลังงาน 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพช่างด้านเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 
7. โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของส านักการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  พ ศ     -     
คร้ังท่ี   ภายในเดือนเมษายน       และคร้ังท่ี   ภายในเดือน ตุลาคม     

เมื่อวันท่ี    ตุลาคม      ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ช้ัน    ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 

 
 
 
 
 



คณะกรรมการติดตาม ออกติดตามโครงการท่ีได้ด าเนินการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ภายในเขตเทศบาล 

 
 

 

 


