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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 



ค าน า 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด/แผนงาน/โครงการพัฒนาและ 
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณแผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้ งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  นั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของ
แผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีก 

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี  2558  จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ต่อไป 
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สว่นที่  1 

บทน า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปีและ
แผนการด าเนินงาน   

ส าหรับแผนการด าเนินงาน  นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 
นั้น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/

กิจกรรม  ที่จะด าเนินการจริงในพื้นท่ีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ขั้นตอนที่ 2  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 

- เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา 
- เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
- สามารถควบคุมการด าเนินงาน  การติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินผลได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

ส่วนที่  2 

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
ยุทธศาสตร/์แนวทาง 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 
แผนพัฒนา
ป ี2558 

แผนพัฒนาที่
ด าเนินการจริง 

แผนพัฒนา 
ป ี2558 

แผนพัฒนาที่
ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 14 43.75 34,911,000 17,973,000 51.48  
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 24 9  33,824,000 17,570,000  กองช่าง 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 8 5  1,087,000 403,000  กองช่าง 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 4 57.14 885,000 300,000 33.90  
2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 5 2  770,000 110,000  กองสวัสดิการสังคม 
2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 2 2  115,000 190,000  กองวิชาการและแผนงาน 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 61 60 98.36 90,503,940 89,163,940 98.51  
3.1  พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 37 37  81,283,940 81,013,940  ส านักการศึกษา 
3.2  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 11 11  4,700,000 3,500,000  ส านักการศึกษา 
3.3  พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 13 12  4,520,000 4,650,000  ส านักการศึกษา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 73 61 83.56 43,341,800 10,512,000 24.25  
4.1 เพื่อปูองกันและส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน 31 28  7,473,000 7,085,000  กองสาธารณสุขฯ 
4.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 11 9  7,625,000 1,105,000  กองสาธารณสุขฯ 
4.3  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6 3  847,000 397,000  ส านักการศึกษา,กองสวัสดิการสังคม 

4.4  ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 16 15  1,460,000 1,585,000  ส านักปลัดเทศบาล 
4.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 3 3  100,000 110,000  ส านักปลัดเทศบาล 
4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม สงเคราะห์ 6 3  25,886,800 230,000  กองสวัสดิการสังคม 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
ยุทธศาสตร/์แนวทาง 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 
แผนพัฒนา
ปี 2558 

แผนพัฒนาที่
ด าเนินการจริง 

แผนพัฒนา 
ปี 2558 

แผนพัฒนาที่
ด าเนินการจริง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 6 27.27 2,775,000 790,000 28.46  
5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 14 2  1,520,000 210,000  กองช่าง 
5.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 2  500,000 400,000  กองสาธารณสุขฯ 

5.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 3 1  505,000 30,000  กองช่าง 
5.4 บ าบัดและจัดการขยะ 2 1  250,000 150,000  กองช่าง 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 111 61 54.95 108,394,280 94,483,980 87.16  
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 12 5  12,950,000 10,930,000  กองสวัสดิการสังคม 
6.2 ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 14 11  1,094,000 1,204,000  ส านักปลัดเทศบาล 
6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 23 12  3,695,000 1,885,000  ส านัก,กองคลัง,กองช่าง 
6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได ้ 11 8  850,000 420,000  กองคลัง 
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 45 20  90,695,280 79,899,980  ส านัก/ทุกกอง 
6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 6 5  150,000 145,000  ส านักปลัดเทศบาล 
         

รวม 306 206 67.32 281,901,020 213,222,920 75.63  
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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 าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ์การใช้
ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด 

- ประชาสัมพันธ์การใช้ผังเมืองให้
ประชาชนให้เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดทราบ เช่น ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์, 
วิทย,ุ เสียงตามสายเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เป็นต้น 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 

            

2 โครงการสร้างจิตส านึก  
และความรับผิดชอบแก่
ผู้ประกอบการก่อสร้างใน
การปฏิบัติตามพระราช-
บัญญัติควบคุมอาคาร 

- อบรมผู้ประกอบการตาม
พระราชบัญญัติคว บคุมอาคาร  
-  จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ ,  
สื่อพิมพ์ต่าง ๆ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 

            

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง  
ถนนล าห้อยเหนือ ช่วงที่  4 
ช่วงถนนจากคุ้ม วัดป่าเรไร  

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 300 
เมตร 
- วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ยาวไม่
น้อยกว่า 300 เมตร 

3,140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  
คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 38 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  
เมตร กว้าง  5.00 เมตร ยาว  
380 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร 
- ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 150 ลบ.ม. 

- วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด  1.00 
เมตร  มอก.ช้ัน 3  จ านวนไม่น้อย
กว่า 12 ท่อน 
- งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมาย
จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  
 
 
 

1,266,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า ถนนรณชัยชาญยุทธ
ซอย 39 

- ต่อผนังรางยูฝาวี ค.ส.ล. กว้าง 
0.55x0.55x0.55 เซนติเมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 554 เมตร 
- วางท่อลอดถนน Ø 0.6 เมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่อน  
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ตาราง
เมตร 

969,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 

            

6 โครงการก่อสร้าง ระบบเติม
น้ าลงคลองรอบเมืองช่วง  
สวนเฉลิมพระเกียรติ                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- วางท่อระบายน้ า HDPE Ø 225  
มิลลิเมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  
1,140 เมตร 

1,820,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 

            

7 โครงการก่อสร้างประตู
ควบคุมน้ าเข้าออก 
บึงพลาญชัย 
 

- ก่อสร้างประตูควบคุมน้ าขนาด
ประตูกว้าง 0.70 เมตร 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าพร้อมถนน คสล.  ถนนสาย
ซอยด้านทิศตะวันออก
โรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ 

- งานรื้อผิวทางคอนกรีต เดิมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตาราง
เมตร 

- วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล  0.60
เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 291 ท่อน 

- บ่อพัก ค.ส.ล.  ท่อ   0.60 
เมตร  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 บ่อ 
- ก่อสร้าง รางยู ฝาวี ค.ส.ล. กว้าง 
0.55 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 245 
เมตร 
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.15x0.55  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
270  เมตร 
 

2,975,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างเวทีและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า 
บึงพลาญชัย 

- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้งแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง  
24.70  เมตร  ยาว  25.80  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  470  
ตารางเมตร 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกิจกรรมและ
ทางเท้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,450  
ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

7,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งาน
วิศวกรรม 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดระเบียบสายไฟฟูา
สายสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ 
ภายในเขตเทศบาลฯ 

-  จัดท าหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในเขตเทศบาลฯ มาประชุมและ
ท าข้อตกลงร่วมมือกันในการ
ด าเนินการจัดระเบียบสายต่างๆ  
บนเสาไฟฟูาภายในเขตเทศบาลฯ 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บนเสาไฟฟูา 
ภายในเขต
เทศบาล 

งานไฟฟูา 
กองช่าง 

            

2 โครงการปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟูาแสงสว่างถนนเปรม
ประชาราษฏร ์

- จัดซื้อโคมแบบหน้ากว้างใช้ไฟ
โซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟูาแทนโคมไฟ 40 วัตต์ 
จ านวน 12 ชุด 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ถนนเปรม
ประชา
ราษฏร ์

งานไฟฟูา 
กองช่าง 

            

3 โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟูา
แสงสว่างถนนรณชัยชาญยุทธ
ช่วงหน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

-  จัดซื้อโคมแบบหน้ากว้างใช้ไฟ
โซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟูาแทนโคมไฟ 40 วัตต์ 
จ านวน 10 ชุด 

83,000 
(งบเทศบาลฯ) 

หน้า
โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 

งานไฟฟูา 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟูาแสงสว่างถนนรณชัย
ชาญยุทธช่วงสี่แยกไฟจราจร
แยกไทยแซถึงสามแยกถนน
จันทร์เกษม 

-  จัดซื้อโคมแบบหน้ากว้างใช้ไฟ
โซเดี่ยม ขนาด 250 วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดบนเสา คอร. 
ของการไฟฟูาแทนโคมไฟ 40 วัตต์ 
จ านวน 12 ชุด 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

แยกไทยแซ
ถึงสามแยก
ถนนจันทร์

เกษม 

งานไฟฟูา 
กองช่าง 

            

5 โครงการปรับเปลี่ยนโคม
ไฟฟูาแสงสว่างบึงพลาญชัย 
(รอบนอก) 

- จัดซื้อโคมหลังเต่าไฟโซเดี่ยม 
ขนาด 250 วัตต์เพื่อติดตั้งบนเสา
เหล็กเดิมต้นละ 2 ชุดโดยมีระดับ
ต่างกัน และท าการปรับเสาไฟ ฐาน
เสาไฟ พร้อมเดินสายไฟร้อยท่อใหม ่
ที่บริเวณรอบนอกบึงพลาญชัย
จ านวน 58 ต้น 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

(รอบนอก)
บึงพลาญชัย 

 

งานไฟฟูา 
กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
     2.2  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการตลาด
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

-  จัดตลาดจ าหน่ายสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาล
และเครือข่ายหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี  
จ านวน  6  ครั้ง/ 1 ปี 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  สร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
 

2.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

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

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานบริการฯ 
กองวิชาการ 

และ
แผนงาน 

            

2 โครงการวัฒนธรรมสัญจร -  อุดหนุนงบประมาณให้แก่
สภาวัฒนธรรม 

 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

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  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
โรงเรียนอนุบาลกรแก้วและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

-  จัดการอบรมนิเทศติดตาม 
-  ประชุมเชิงปฎิบัติการครูในสังกัด
เทศบาลฯ   จ านวน  332 คน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
- พัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
ก่อนปฐมวัยในรูปแบบมอนเตสเซอรี่
ส าหรับการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
พัฒนาการที่ดี ท้ัง 4 ด้าน 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศพด. 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรี
ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ
ประเทศญี่ปุุนและสถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-  เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 
เมือง โดยการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนครู  นักเรียน ปีการศึกษา
ละ  1 ครั้ง 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ทม.ร้อยเอ็ด ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

-  จัดกิจกรรมโดยคัดเลือกนักเรียน 
ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ จ านวน 
960  คน   ได้เข้าค่ายทางวิชาการ  
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กลุ่มปฐมวัยตามระยะเวลา 
และปฏิทินงาน   
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

4 โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
และระดับประเทศ 

-  ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 350 คน ร่วมจัดนิทรรศการ
และแข่งขันทางวิชาการการศึกษาปี
การศึกษาละ  2  ครั้ง 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ต่างจังหวัด ส านัก
การศึกษา 

            

5 โครงการนิเทศการศึกษา -  นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู เดือนละ 1 ครั้ง 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสนับสนุนหน่วยงาน 
อื่น ๆ 
 

-  ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ  
ดังนี ้
1) ยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด 
2) สนับสนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

7 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ประเมินคุณภาพโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลฯ  8  โรงเรียน 
ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สงักัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

8 โครงการแข่งขันกิจกรรมทาง
วิชาการและเข้าค่ายฝึกซ้อม 
 

-  จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการส าหรับ
นักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่ง
ระดับภาค 
-  นักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อม จ านวน  
230  คน 

110,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ทม.ร้อยเอ็ด ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการร่วมกับส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด
และระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

-  นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนของจังหวัด
ร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจ านวน120 คน ต่อปี ปี
การศึกษาละ  1 ครั้ง 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

10 โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 
 

- รับชาวต่างชาติมาช่วยพัฒนาการ
เรียนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จ านวน  8  โรงเรียน 
 

2,136,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

11 โครงการเด็กพิการและเด็ก
พิเศษเรียนร่วมโรงเรียน 
เทศบาลวัดปาุเรไร 
และโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

-  เด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกดั 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
นักเรียน 
 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

จ.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

13 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
และทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 130 
คน /ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

14 โครงการจัดพิมพ์วารสาร
การศึกษารายภาคเรียน 
 

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

140,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

15 โครงการเปิดอาคารเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

-  เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ
ผู้บริหารการศึกษาเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 

- ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  จ านวน  30 คน เข้า
รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

17 โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาและ 
ประชุมก่อนปิดภาคเรียน 
 

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

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

18 โครงการวันคร ู -  จัดพิธีท าบุญตักบาตร 
-  จัดพิธีการร าลึกพระคุณครู 
จ านวน 250 คน 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ทม.ร้อยเอ็ด ส านัก
การศึกษา 

            

22 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการโรงเรียนกีฬา 
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 

-  จัดอบรมให้ความรู้หรือจัดซื้อ
อุปกรณ์วัสดุฝึกกีฬาหรือชุดแต่งกาย/
ชุดฝึกซ้อมให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
กีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

20 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน   
 

-  จัดหาอุปกรณ์การกีฬาในการออก
ก าลังกายภายในศูนย์เยาวชน (เกาะ
กลางบึงพลาญชัย) 
-  ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ ์
ต่าง ๆ ภายในศูนย์และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็น ฯลฯ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

21 โครงการแข่งขันSBMLD 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 
 

- จัดการแข่งขันกิจกรรม SBMLD 
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ  เพื่อให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพและ
น าเสนอผลงานท่ีเป็นผลจากการ
ด าเนินโครงการ  SBMLD 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

23 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา   

-  ฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช้
หลักสูตรโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

160,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

23 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)และเงินรางวัลการ 
ประกวดโครงการ (SBMLD) 

-  แต่งตัง้คณะกรรม-การขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการศึกษาและชุมชนร่วม
วางแผนในการด าเนินงานโครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 
 

10,240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

24 โครงการอาหารกลางวัน -  โอนเงินให้กับโรงเรียนด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเอง จ านวน  200  วัน
ท าการ และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน  
280  วัน 
 

41,692,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

24 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ดังนี ้
 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  ตลอดปีงบประมาณ  
จ านวน  3,458 คน รวม  260 วัน 
(อนุบาล–ป.6) 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
จ านวน 6,179 คน รวม  260 วัน 
 

18,118,940 
(งบอุดหนุนฯ) 
6,293,560 

 
11,245,780 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
และ

โรงเรียน
นอกสังกัด
เทศบาลฯ 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

25 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 

- คัดเลือก ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการ
อบรม 
 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

27 โครงการจัดซือ้หนังสือ
ห้องสมุดโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 
 

-  จัดซื้อหนังสือห้องสมุดให้โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
รวม  8  แห่ง 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

28 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 

-  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  จ านวน  8  โรงเรียน   
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
-  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
จ านวน  20  ชุมชน  สามารถใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

26 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 โครงการสง่เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา 
(เด็กเร่ร่อน)ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 

- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จ านวน 40 คน 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

30 โครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย   
 
 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตรนารี 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 
กับจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

31 โครงการประกวดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

-  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เพื่อส่ง
เข้าประกวด 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

27 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ 

102,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

33 โครงการศูนย์การเรียนรู ้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

-  จัดศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยสังกัดโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

34 โครงการส่งเสริมเรียนรู ้
สู่ประชาคมอาเซียน 
 

- จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนในการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

640,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

 

28 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน -จัดหาหนังสือประเภทต่าง ๆ และ
จัดกิจกรรมในการส่งเสริมรักการอ่าน
ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

36 โครงการเรียนรู้ศูนย์อาเซียน
ศึกษา 
 

-  จัดหาสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 
ในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

37 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมีส่วนร่วมของครู
ชุมชนและนักเรียน 

- จัดท าสื่อการเรียนการสอนโดยการ 
มีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 
 

280,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานประเพณ ี
บุญผะเหวด 

-  สนับสนุนการจัดงานประเพณ ี
บุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด 
-  จัดการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์
 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
-  จัดการแข่งขันมวยน้ าบึงพลาญชัย 
-  จัดประกวดอาหารอีสาน 
-  จัดประกวดหนูน้อยสงกรานต ์
-  จัดพิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ
-  รางวัลสมนาคุณการแข่งขัน
ประเภทต่าง ๆ  
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

3 โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะ 
เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 
 

-  จัดพิธีบวงสรวงสักการะ 
ศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 6) 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

30 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดงานบุญช าฮะและ 
เลี้ยงสักการะศาลหลักเมือง 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด  
ศาลหลักหลักเมือง 
(ก าหนดจัดพุธแรกของเดือน 7) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

5 โครงการจัดงานประเพณ ี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
- จัดประกวดต้นเทียนประเภท
แกะสลัก , ขบวนแห่เทียน 
- จัดประกวดธิดาเทียน 
-  พิธีหล่อเทียนพรรษา 
- รางวัลสมนาคุณการประกวด
ประเภทต่าง ๆ 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

6 โครงการจัดงานประเพณ ี
ออกพรรษา 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
- ตกับาตรเทโว 
- ประกวดข้าวทิพย ์
- ประกวดประดับประทีปโคมไฟ 
- ประกวดการร้องสรภัญญะอีสาน 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการตักบาตรวันอาทิตย ์
 

-  จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรร่วมกัน
ทุกวันอาทิตย์  ณ  บริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

8 โครงการกฐิน 101 กอง -  สนับสนุนการจดังานการถวายกฐิน
ให้กับวัดต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน 101  กอง  
(วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

9 โครงการแสดงตนเป็น 
พุทธมามะกะ 

- จัดกิจกรรมปฏิบัติตนแสดงตนเป็น
พุทธมามะกะตามหลักศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ทม.ร้อยเอ็ด ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการจดังานประเพณ ี
สมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 

- จัดงานประเพณี  “สมมาน้ าคืนเพ็ง
เส็งประทีป”   ร่วมกับส่วนราชการ
สถาบันการศึกษา ชุมชนประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ต านานเมืองร้อยเอ็ด 12 หัวเมือง 
โดยจัดประกวดแข่งขัน ดังนี ้
- กระทงประทีปใหญ่  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี
- กระทงอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
- ธิดาสาเกตนคร 
- ขบวนแห่เมืองตามต านาน 12 เมือง 
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 
- งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะวงษา 
(ท้าวทนต์) , รัชกาลที่  5 , รัชกาลที่  
6 , พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ , 
สมเด็จย่า,  ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง ฯลฯ 

1,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

500,000 
 (งบ อบจ.) 

ทม.ร้อยเอ็ด ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.2  แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้างแหลง่เรียนรู้
พิพิธภัณฑ์เทียนร้อยเอ็ด 

- ปรับปรุงห้องแสดงภายในสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ปรับปรุงฝูาเพดานและผนังห้องขนาด 
 4.40 x 7.70 เมตร 
- ก่อสร้างต้นเทียนและแกะสลักลาย
เทียนร้อยเอ็ด ขนาดฐานต้นเทียน Ø ไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร ขนาดล าเทียน Ø  
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความสูงของ
ล าเทียนไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  
(ไม่รวมฐาน) 
- เขียนภาพประวัต ิ, รางวัล /เกียรติยศ 
ต ารา เทียนตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเทียน บริเวณผนัง 3 ด้าน 
 
 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ า 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเก็บตัวฝึกซ้อม 
นักกีฬาก่อนเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ 

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

1,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้า 
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับประเทศ 
 

-  จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคฯ 
ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี ้
1) ฟุตบอล12,14,16,18ปี รุ่นละ 18 คน รวม 
72 คน 
2) ฟุตซอล  12,14,16 ,18ปี รุ่นละ 12  คน
รวม 48 คน 
3) วอลเลย์บอลชาย/หญิง12,14,16,18  ปี  
รุ่นละ  12 คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย์บอลชายหาดชาย/หญิง 
12,14,16,18 ปี รุ่นละ 2 คน  
รวม 16 คน 
5)  เซปักตะกร้อชาย / หญิง12,14,16,18 ปี  
รุ่นละ 5 คน รวม 40 คน 
6) เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี 
รุ่นละ 4 คน  รวม  32 คน 
7) เปตองชาย/หญิง 12,14,16, 
18 ปี รุ่นละ  6 คน รวม 48 คน 
8) กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี รุ่นละ 
15 คน รวม 120 คน 
9) หมากรุก-หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ 
12,14,16,18 ปี รุ่นละ  2  คน  รวม  16 คน 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคฯ 
ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี ้
1) ฟุตบอล12,14,16,18 ปีรุ่นละ18คน 
รวม 72คน 
2) ฟุตซอล  12,14,16 ,18 ปี  รุ่นละ 12  
คนรวม  48  คน 
3) วอลเลย์บอลชาย/หญิง12,14,16,18  
ปี  รุ่นละ  12  คน  รวม  96  คน 
4) วอลเลย์บอลชายหาดชาย/หญิง  
12,14,16 ,18ปี รุ่นละ 2คน รวม 16 คน 
5)  เซปักตะกร้อชาย / หญิง  
12,14,16,18ปี  รุ่นละ  5  คน   
รวม  40 คน 
6) เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 ,18 
ปี  รุ่นละ  4  คน  รวม  32 คน 
7) เปตองชาย/หญิง12,14,16,18ปี  รุ่น
ละ  6  คน  รวม  48 คน 
8) กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ปี รุ่น
ละ  15  คน  รวม  120 คน 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝึกซ้อมดนตร ี
หรือวงโยธวาทิต 

-  ฝึกซ้อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต 
ก่อนการเข้าร่วมแข่งขันดนตรีหรือ 
วงโยธวาทิตในรายการแสดงในงาน
ต่างๆ 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

5 โครงการแข่งขันกีฬาเซปัก
ตะกร้อ “พลาญชัยคัพ” 

-  จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อให้กับ
เด็ก  เยาวชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดใกล้เคียง 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

6 โครงการฝึกซ้อมและร่วม
การแข่งขันกีฬาเพื่อความ 
เป็นเลิศ 

-  ฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬา
รายการ ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 
 

ส านัก
การศึกษา 

            

38 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการวันเยาวชน 
แห่งชาติ  
 

-  ฝึกซ้อมดนตรีหรือวงโยธวาทิตก่อน
การเข้าร่วมแข่งขันดนตรีหรือวงโยธ
วาทิตในรายการแสดงในงานต่างๆ 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

            

8 โครงการแข่งขันกีฬาสีใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 

-  จัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

9 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาต ิ

- จดักิจกรรมต่างๆให้เด็กภายในจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมใน
งานวันเด็กแห่งชาติ  โดยเป็นค่า
ด าเนินการ/ค่ารางวัลแลค่าตอบแทน 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
ทม.ร้อยเอ็ด 

 

ส านัก
การศึกษา 

            

10 โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือและยุวกาชาด 
กลุ่มโรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

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

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอด็ 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการ 
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล”
พลาญชัยคัพ” 

-  จัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลให้กับ
เด็ก  เยาวชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 
และจังหวัดใกล้เคียง 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

12 โครงการประกวด 
วงดนตรี “พลาญชัย 
มิวสิค เฟสติวัล” 

-  จัดประกวดวงดนตรีเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เยาวชนได้ให้ความสนใจ
ในการแสดงออกทางด้านดนตรี
แสวงหาความรู้ความสามารถ 
และหันมาเล่นดนตรีสตริงมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 
 

ส านัก
การศึกษา 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

แนวทางการพัฒนา 4.1  เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
     4.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่
 

4.3  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

4.4  ส่งเสรมิการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
4.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
 
4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคม สงเคราะห ์
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรังในเขตเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 
(โรคเบาหวาน  โรค
ความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดสมองและ
โรคอ้วนลงพุง) 
 

1. จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัต ิ
2. รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
ตรวจคัดกรองให้กับ อสม. 
4. จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วนลงพุง 
5. ประเมินและติดตามกลุ่มเสี่ยงทุก ๓เดือน 
 

70,000 
(งบ กปสท.) 

14 ชุมชน 
เขต 1 และ 

เขต 3 ในเขต
ทม.ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 

            

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมสร้าง
สุขภาพ 

1. ส ารวจสภาวะสุขภาพบุคลากรในชมรม  
โดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง หาค่าดัชนีกาย
และวัดเส้นรอบเอว 
2. จัดอบรมผู้น าและสมาชิกชมรม 
3. ออกประเมินชมรม 
4. ติดตามประเมินผล 
 

40,000 
(งบ กปสท.) 

20 ชุมชน 
ในเขต 

ทม.ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก 

1. จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัต ิ
2. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองและ 
ท าการตรวจคัดกรองหาผู้ปุวยโรคมะเร็ง
ปากมดลูก 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวน
กลุ่มเปูาหมายมารบัการตรวจคัดกรอง 
4. ส ารวจความต้องการในการตรวจคัด
กรองกลุ่มเปูาหมาย 
5. จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุก 
6. ส่งต่อผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วมีผลผิดปกติ
ให้ได้รับการรักษา 
 
 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

20 ชุมชน 
ในเขต 

ทม.ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

 

43 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพภาคประชาชน 
 

1. จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
2. อบรมวิชาการต่อเนื่องและนิเทศงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขเดือนละ 1 ครั้ง ใน 
วันท่ี 25 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ติดตาม
ความก้าวหน้ารับทราบสถานการณ์  และ
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในชุมชน 
3. อบรมฟื้นฟูทักษะความรู้ในด้านต่างๆ  
ให้กับ อสม. 
4. พัฒนาศักยภาพของศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน 
5. สนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชน  อาสา
สมัคสาธารณสุข  และแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัว  ผู้สูงอายุและองค์กรชุมชนอื่น
ประชุมปรึกษาหารือ  ติดตามความก้าวหน้า
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในชุมชน 
6. จัดเวทีประชาคมปัญหาด้านสุขภาพ 
7. ถอดบทเรียนการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงาน 

230,000 
(งบ กปสท.) 

ห้องประชุม
สุนทรเทพ 
ทม.ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

44 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการรณรงค์
ปูองกันขาดสาร
ไอโอดีนและส่งเสริม
การบริโภคสาร
ไอโอดีนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. จัดท าเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัต ิ
2. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีนในวันที่ 25 มิ.ย.วันไอโอดีน
แห่งชาติ 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คามรู้เรื่อง
อาหารปลอดภัยการบริโภคเกลือไอโอดีน 
4. แบ่ง อสม.ให้รับผิดชอบตรวจคุณภาพ
เกลือในแต่ละบ้านในละแวกคุ้มรับผิดชอบ
ของตน 
5. สนับสนุนเกลือไอโอดีนและจัดตั้งชมรม
ผู้บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน 

50,000 
(งบ กปสท.) 

20 ชุมชน 
ในเขต 

ทม.ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

6 โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคติดต่อที่พบตาม
ฤดูกาล 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง อสม. เรื่องโรค  
มือเท้า ปาก และไข้หวัดใหญ ่
2. ออกให้ค าแนะน าในการดูแลปูองกัน
ควบคุมโรคในกรณีมีการรับแจ้งว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรค มือ เท้า 
ปาก 

20,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

45 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการแว่นแก้ว 
เพื่อน้อง 

1. โรงเรียนตรวจคัดกรองวัดสายตา นักเรียน
ทุกคน ในเขตเทศบาลฯ และส่งรายชื่อ
นักเรียนท่ีสายตาผิดปกต ิ
2. ตรวจคัดกรองนักเรียนท่ีมีความผิดปกติ
ทางสายตาอย่างละเอียด  โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา 
3. พบจักษุแพทย์ตัดแว่นเพื่อตัดแว่นสายตา
4. ตัดแว่น มอบแว่น 
5. ติดตามประเมินผล 

50,000 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียน 
ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

8 โครงการลด ละ เลิก
บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษพิษภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน รร./ชุมชน/สถานประกอบการ/สถานท่ี
สาธารณะ 
2. ดูแลจัดสถานท่ีราชการ สนง. สถานท่ี
สาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์
3. กิจกรรมบุคคลต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา 

30,000 
(งบ กปสท.) 

รร./ชุมชน/
สถาน

ประกอบการ/
สถานท่ี

สาธารณะ 
 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการปูองกันและ
ควบคุมภาวะโภชนาการ
เกินในเด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

1. ส ารวจรายชื่อนักเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการ 
เกินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. จัดเวทีน าเสนอผลงานและแสดง
นิทรรศการผลการด าเนินโครงการปูองกัน
และควบคุมภาวะโภชนาการเกิน 
3. รณรงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติ
ตนในการควบคุมอาหาร 
4. ออกประเมินโรงเรียน 
5. ติดตามประเมินผล 

120,000 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

10 โครงการอาหารปลอดภัย 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ
ตรวจคุณภาพอาหารเบื้องต้น 
2. จัดตั้งชมรม อย.น้อยในสถานศึกษา  
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
3. กิจกรรมสุ่มตรวจสอบอาหารในโรงเรียน 
4. กิจกรรมเฝูาระวังการปนเปื้อนในอาหาร 
ในสถานศึกษา เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

50,000 
(งบ กปสท.) 

บริเวณบึง
พลาญชัย 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ที่ดีของผู้สูงอาย ุ

1. จัดท าเขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ  
2. ส ารวจกลุ่มเปูาหมายเพ่ิมจากทะเบียนใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมกับประชาสัมพันธ์  
โครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับอสม., อผส. จัดท า
ทะเบียนผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน 
3. จัดประชุม สัมมนา  ผู้สูงอายุ ทั้งในและนอก
สถานที่ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ  เดือนละ 1 คร้ัง โดย
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมอย่าง
ครอบคลุม 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์  
ทะนุบ ารุงศาสนสถานที่สาธารณะ 
5. จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ เช่น รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ จัดประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี  
กิจกรรมท าบุญตักบาตร  กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุประจ าปี  ฯ 
6. จัดตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้สูงอายุ 
7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

300,000 
(งบ กปสท.) 

สถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ าเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

            

48 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการหน่วยสาธารณสุข
สัมพันธ์ เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

1. จัดท าเขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ 
2. เตรียมบุคลากร ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการ 
และประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น รพ.ร้อยเอ็ดรพ.กรุงเทพจุรีเวช สถานี
ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพ
ร้อยเอ็ด กศน.ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. เตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการให้บริการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน 
ได้รับทราบ ก าหนดการออกหน่วยบริการ 
5. จัดหน่วยบริการเพ่ือออกปฏิบัติงานให้บริการ
สาธารณสุขด้านต่างๆ เช่น แนะน าการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ๐-๕ ปี แก่ผู้ปกครองตรวจ
รักษาโรคเบื้องต้น แจกทรายอะเบทและยาเบื่อหนู
ให้บริการตัดผมฟรี นวดคลายเครียดเพ่ือสุขภาพ 
ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์เคร่ืองใช้ไฟฟูา  และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรึกษา ปัญหาเร่ืองกฎหมาย 
และคดีความให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล 

80,000 
(งบ กปสท.) 

20 ชุมชน 
ในเขต 

ทม.ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

49 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพือ่ปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. รณรงค์ควบคุมท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายและก าจัดลูกน้ ายุงลายพร้อมพ่น
สารเคมีก าจัดยุงใน  โรงเรียน/ ชุมชน /
ศาสนสถาน/ส่วนราชการ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่  ครู แกนน า
นักเรียนกรรมการชุมชน / อสม. และชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ 
3. เปิดการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและจัดกิจกรรมประกวด
โรงเรียน/ชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย  
4. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ปูองกันและควบคุมโรค 
 
 
 

400,000 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียน/ 
ชุมชน ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

 

50 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคฉี่หน ู

1. รณรงค์ก าจัดหนูทุกชุมชน 
2. รณรงค์ก าจัดหนูในตลาด เทศบาลฯ  
ทั้ง 3 แห่ง 
3. ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โรคฉี่หนูใน
ชุมชน 
 

40,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนและ
ตลาดในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 

 

            

15 โครงการปูองกันและ
ควบคุมวัณโรค 

1. อบรมฟื้นฟูวิชาการให้กับประชาชนพ่ีเลี้ยง
ในการกินยาในผู้ปุวยวัณโรครับประทานยา
ติดต่อกัน 6 เดือน 
2. จัดงานวัณโรค (24 มี.ค.) ของทุกป ี
3.จัดระบบติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับงาน
คลีนิกวัณโรคโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์ค้นหาผู้ปุวยใน ชุมชน/ 
โรงเรียน/ที่ท างาน/ วัด/ เรือนจ า 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนและ
สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

 

51 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการพัฒนายกระดับ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ปลอดโรค 

1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและศูนย์เด็ก
เล็กถึงแผนการด าเนินงาน 
2. อบรมครูและนักเรียนและสร้างแกนน า
ด้านสุขภาพ 
3. อบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
4. ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
ประ-เมินศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่
5. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และศูนย์เด็กน่าอยู ่
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียนและ
ศูนย์เด็กเล็ก 

ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

 

52 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 0-5 ปี 

1. ส ารวจพร้อมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็ก 
รอบที่ 1 
2. ประเมินพัฒนาการเด็กและแก้ไขภาวะ
ทุพโภชนาการ รอบที่ 1 
3. ส ารวจพร้อมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็ก 
0-5 ปี ในเขตเทศบาล รอบท่ี 2 
4. อบรมความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กท่ีมีภาวะ
ทุพโภชนาการ 
5. ประเมินพัฒนาการเด็กและแก้ไขภาวะ
ทุพโภชนาการ รอบท่ี 2 
6. ส ารวจพร้อมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็ก 
0-5 ปี ในเขตเทศบาล รอบท่ี 3 
7. ประเมินพัฒนาการเด็กและแก้ไขภาวะ
ทุพโภชนาการ รอบท่ี 3 
8. ติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

30,000 
(งบ กปสท.) 

20 ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

 

53 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการเก่งก่อนเกิด 1. ส ารวจหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดจาก
คลินิกฝากครรภ์ของ  รพ.ร้อยเอ็ด และเก็บตก
รายที่ฝากครรภ์ที่คลินิกเอกชน ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
2. อบรม อสม.ด้านอนามัยแม่และเด็ก 
3. เยี่ยมประเมินหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดในชุมชนพร้อมประเมินพัฒนาการทารก
แรกเกิด 
4. รณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอด 
5. อบรมความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบรางวัลแก่หญิง
ตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์เร็วก่อน 12 wks. 
6. ประกวด อสม.ดีเด่นด้านอนามัยแม่และเด็ก 
7. ประกวดเด็กสุขภาพดีและพัฒนาการสมวัย 
ที่ผ่านการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ 
8. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

85,000 
(งบ กปสท.) 

20 ชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

คลินิกฝากครรภ์
โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด 
 

            

54 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ 1. ประชุม อสม.ร่วมกับ จนท. เพือ่วาง
แผนการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลโรคเรื้อรัง 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าเดือนทุกเดือน 
4. จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ทีเกี่ยวข้องให้
พร้อม 
5. ออกปฏิบัติงานตามแผนแบบบูรณาการ
ดูแลแนะน าให้ค าช้ีแนะและให้ค าปรึกษา
ปัญหาสุขภาพ 

20,000 
(งบ กปสท.) 

เขตชุมชน 
ในเขต  

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

20 โครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเมือง  
(อสม.) 

1. เสนอโครงการขออนุมัต ิ
2. ประสานงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร สถานท่ี
บุคลากร 
3. ฝกึอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ 
4. ประเมินผล และสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

750,000 
(งบ กปสท.) 

- ห้องประชุม
สุนทรเทพ  
ทม.รอ. 

- ศึกษาดูงานใน
จังหวัดพื้นท่ี

ภาคตะวันออก 

-  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

- สสจ. 
- สสอ. 

- รพ.ร้อยเอ็ด 
- รพ.กรุงเทพ

จุรีเวช 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการคัดกรองความเสี่ยง
ต่อกลุ่ม Metabolic ใน
ประชาชน อายุ 15 ปี ข้ึนไป 

1. ส ารวจกลุ่มเปูาหมายประชากรอายุ 
15 ปี ขึ้นไปในชุมชน 
2. ออกด าเนินการตรวจคัดกรองโดย 
อสม.ใช้แบบสอบถามแบบ (Verbal 
Screening) พบความเสี่ยงใน
แบบสอบถาม 4 ข้อขึ้นไปแนะน าเจาะ
น้ าตาลในเลือด DTX 
3.สุปผลการคัดกรองแยกกลุ่มผู้ที่พบ
ภาวะเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง 
5. ติดตามผล 6 เดือน 
 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
ทม.ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการปูองกันและควบคุม
โรค 

1. ส ารวจและขึน้ทะเบียนกลุ่มเสี่ยง
ต่อเชื้อวัณโรค 
2. เก็บเสมหะส่งตรวจปีละ 2 ครั้ง 
3. แจ้งผลการตรวจเสมหะให้กลุ่ม
เสี่ยงทราบ 
4. ตรวจพบเชื้อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปุวย
รายใหม ่
5. ติดตามเยี่ยมให้ค าแนะน าแบบมีพ่ี
เลี้ยงโดย  อสม. 
6. ผู้ปุวยล้มเหลว ขาดยา ติดตาม
เยี่ยมโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
7. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในชุมชน 
 

10,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
ทม.ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
พระภิกษุ สามเณร 

1. ช่ังน้ าหนัก ส่วนสูง วัดรอบเอว 
2. ชักประวัติ วัดความดัน 
3. เจาะน้ าตาลด้วยเครื่อง DTX. 
4. แปลผลภาวะโภชนาการ 
5. ให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาผู้
ที่มีภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
มากกว่าเกณฑ ์
6. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพระภิกษุ 
สามเณร  อายุ 15 ปี ข้ึนไป 
7. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพตนเอง 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

วัดในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

- โรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช 

            

24 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

- สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
และช่วยเหลือชุมชนในเขตเทศบาล 
 

300,000 
(งบ กปสท.) 

20 ชุมชนใน
เขต ทม.เมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ (แอร์โรบิค) 

1. ประชุมสมาชิกผู้สูงอายุและผู้สนใจ
ในชุมชนสร้างความตระหนักความ
เข้าใจให้เห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกายแอโรบิค 
2. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ด าเนิน
โครงการ 
3. รับสมัครจัดท าทะเบียนสมาชิก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. จัดท าหาสื่อเพลง เครื่องอ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
5. จัดกิจกรรมออกก าลังกาย กระบวน
ท่าแอโรบิคแดนซ์ตลอดป ี
6. ติดตามดูแลแก้ไขปัญหา บันทึก
ข้อมูลสรุปประเมินผล 
 
 

10,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชนศรีอุดม กอง 
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. จดัประชุมคณะกรรมการบริหาร 
อนุกรรมการ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอย่างน้อยไตรมาศละ 1 ครั้ง 
2. จัดอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
แก่คณะกรรมการ อนุกรรมการ 
เจ้าหน้าท่ีกองทุน ภาคีเครือข่าย ผู้น า
ชุมชน อสม. แกนน านักเรียนผู้น า
องค์กรภาคประชาชน 
3. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
4. จัดท าแผนการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
5. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุน 
6. ติดตาม ประเมินผลโครงการ 

250,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชนในเขต
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

1. อบรมให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพอนามัยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการด าเนินชีวิต
โภชนาการต่างๆ ความรู้ในการปูองกัน
โรคในวัยสูงอายุ การออกก าลังกายแก่
ผู้สูงอาย ุ
2. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุท่ีมาร่วมกิจกรรมในแต่
ละเดือน 
3. สนับสนุนให้ชมรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทุกด้านของตนเช่น จัดการ
ท าบุญตามประเพณี กิจกรรมกีฬา
ผู้สูงอายุ กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุ
สุขภาพดีการสันทนาการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การ
ทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที ่

700,000 
(งบ กปสท.) 

- สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ า 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

61 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการ
หน่วยปฐมภูมิเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ
ประจ า/หน่วยปฐมภูมิ (CUP BOARD) 
2. ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ เพ่ือ
ก าหนดนโยบายกรอบในการท างาน กิจกรรม 
3. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
4. แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการ
คณะท างาน ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยบริการปฐมภูมิทราบและ
ร่วมด าเนินการ 
6. สรรหาแพทย์ จ านวน ๓ คน  เภสัชกร จ านวน 
๒ คน นักกายภาพบ าบัด จ านวน ๒ คน แพทย์
แผนไทย จ านวน ๒ คน ทันตแพทย์จ านวน ๑ คน  
ทันตภิบาล  จ านวน ๑ คนพนักงานบันทึกข้อมูล  
จ านวน ๓ คน  เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 
7. จัดท าระบบ HOS-XP  เพ่ือใช้ในการบันทึก
ฐานข้อมูลประชาชน 

3,300,000 
(งบ กปสท.) 

- ชุมชนในเขต
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

62 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานตลาด
สดน่าซื้อเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

1. กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการค้าใน
ตลาด 
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน งานตลาดน่าซื้อ 
3. กิจกรรมรณรงค์ Big cleaning day 
4. กิจกรรมรณรงค์ตรวจสารเคมีปนเปื้อน
ในอาหาร 
5. กิจกรรมรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค
ตรวจสอบมาตรฐานตราช่ัง 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ตลาดในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
บริการแต่งผมเสริมสวย 

1. กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ
สถานบริการแต่งผมเสริมสวย 
2. กิจกรรมอบรมสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมตรวจประเมินสถานบริการแต่ง
ผมเสริมสวยสะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการ 
4. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
5. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชมรมช่างผม
เสริมสวยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

63 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการ 

1. กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ
กิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. กิจกรรมตรวจประเมินด้านสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการท างาน 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการท าบุญตลาด 1. กิจกรรมท าบุญตลาดสระทอง 
2. กิจกรรมท าบุญตลาดหนองแคน 
3. กิจกรรมท าบุญตลาดทุ่งเจริญ 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ตลาดในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการบ้านพักสุนัขจร
จัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การ
ดูแล  และผลกระทบของการทิ้งให้
กลายเป็นสัตว์จรจัดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงและผลกระทบของการทิ้งให้
กลายเป็นสัตว์จรจัด 
2. ดูแลสุนัขจรจัดภายในบ้านพักสุนัขจรจัด 
(ฉีดวัคซีน ผ่าตัดท าหมัน ดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ชุมชนในเขต
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

            

64 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการท าบุญโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- ท าบุญตักบาตร เลี้ยงพระ และถวาย
เครื่องไทยธรรม 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- โรงฆ่าสัตว์
ทม.ร้อยเอ็ด 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

7 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. ออกบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ชุมชนในเขต
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

8 โครงการรณรงค์ปูองกัน 
และควบคุมโรคไข้หวัดนก 

1. เก็บตัวอย่างเพื่อเฝูาระวังการระบาด 
2. พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่พบกลุ่มเสี่ยง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ชุมชนในเขต
ทม.ร้อยเอ็ด 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

9 โครงการพัฒนาสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขศาสตร์
ที่ดีเกี่ยวกับการจ าหน่ายเนื้อสัตว ์
2. ออกตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ในตลาดสดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจหาเช้ือซัลโมเนล
ล่าจากตัวอย่างส่งตรวจ 
 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ตลาดในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.3  แนวทางการพัฒนา   ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติด ในโรงเรียน 

-  จัดอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จ านวน  100 คน  ให้
ห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

2 โครงการอบรมและรณรงค์ ครู
วิทยากรแกนน ายาเสพติดและ
เจ้าหน้าท่ี อปท.ในสถานศึกษา 
 

-  อบรมครูวิทยากรแกนน ายาเสพ-
ติด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
-  รณรงค์ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

247,000 
(งบเทศบาลฯ) 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

            

3 โครงการรณรงค์และปูองกัน
ยาเสพติดในชุมชน        
 

-  รณรงค์ปูองกันยาเสพติดโดยการ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน   20  
ชุมชน        
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการออกตรวจท่อธาร
ประปาดับเพลิงร่วมกับการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ร้อยเอ็ด 
 

-   ออกตรวจสอบท่อธารประปา
ดับเพลิงร่วมกับการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ดที่ติดตั้งตาม 
ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล  
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

            

2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในการปูองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย 

- จดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดังนี ้
1. แผนปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 60 
เล่ม โดยก าหนดให้มีการ ฝึกซ้อม
ตามแผนอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
2. แผนเฉพาะกิจปูองกันและระงับ
อัคคีภัยช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง 
จ านวน 60 เล่ม 
3. แผนเฉพาะกิจปูองกันและบรรเทา
อุทกภัยและวาตภัย  จ านวน 60 เล่ม 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการออกตรวจ 
เครื่องเคมีดับเพลิง 
 

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิงท่ี
ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล อย่างน้อยปีละ  3  ครั้ง 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ             

4 โครงการจัดกิจกรรม 
วัน อปพร. 
 

-  ให้ อปพร.ได้มาร่วมกิจกรรมในงาน
วัน อปพร.  และได้มสี่วนร่วมในการ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ             

5 โครงการตรวจการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย  9  ประเภท 
 

 - จัดเจ้าพนักงานตาพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 ออก
ตรวจตามอาคารที่มี ความเสี่ยงภัย 
9 ประเภท อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสั่งใช้ อพปร. 
 

1. จัดสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าท่ี
อ านวยความสะดวกปลอดภัยหน้า
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ออก
ปฏิบัติหน้าท่ีทุกวันท าการ ในช่วง
เช้าตั้งแต่เวลา  06.30 – 08.30  
น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.00 -
17.00  น. โรงเรียนละ  2 คน 
2. จัดสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ าศูนยบ์ริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันละ 1 คน 
เป็นประจ าทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อย
ทั่วไป ช่วงกลางคืน  ตั้งแต่เวลา 
18.00 - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3. ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อบริการ
ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน  ช่วง
เทศกาล ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น  2  ช่วง  
คือช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน  และช่วง
เทศกาลสงกรานต์  7 วัน  รวม  14 
วัน  ปฏิบัติหน้าที่วันละ 4 คน  
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน  ตลอด   
24  ช่ัวโมง 

               

7 โครงการสนับสนุนศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

- สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อบริหารกิจการของศูนย์ฯ 
1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
2. อบต.เหนือเมือง   
3. อบต.รอบเมือง   
4. อบต.ดงลาน 
5. อบต.ขอนแก่น   

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมปูองกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์                          
-  ตั้งจุดเตือน และจุดบริการภายใน 
-  จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าที่ศูนย์ฯ  
ตลอด  24 ช่ัวโมง คอยแนะน า 
ควบคุม และช่วยเหลือผู้ที่มีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  เช่น วัยรุ่น  
หรือผู้ขับข่ีที่เมาสุรา ตลอดจนให ้
บริการ และอ านวยความสะดวกแก ่
ผู้ที่ใช้เส้นทางในพื้นที่   

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ             

9 โครงการอบรมดับเพลิง
เบื้องต้นให้แก่พนักงานสถาน
ประกอบการภายในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

 

- ฝึกอบรมพนักงานในสถาน
ประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยในเขต
เทศบาล จ านวน  100  คน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัยพื้นที่เสี่ยง
ภัยภายในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด     

- ด าเนินการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  โดยการด าเนิน
ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีพ้ืนท่ีต่อเนื่องกับพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

125,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ             

11 โครงการฝึกอบรม  
อปพร. 

- ฝึกอบรม  อปพร.  เพิ่มใหม่ตาม
หลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
จ านวน 1 รุ่น รวม 100 คน 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

            

12 โครงการสาธิตให้ความรู้การ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
สถานท่ีสังกัดเทศบาลฯ 

- สาธิตพร้อมให้ความรู้ในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยกับประชาชนท่ัวไป
และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เช่น  ตลาดสดเทศบาล , 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ส านกังาน
เทศบาล เป็นต้น 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสรมิการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

- ฝึกอบรมประชาชนท่ัวไปที่อยู่ใน
เขตพื้นท่ีศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัยฯ จ านวน 500  
คน    
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานปูองกันฯ             

14 โครงการตรวจประเมินความ
พร้อมศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย 

- ตรวจประเมินความพร้อมงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
อปท.ทั้ง ๕  แห่ง ปีละ 2 ครั้ง 
 

15,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

            

15 โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการ
บริการของศูนย์ความร่วมมือ
ด้านบรรเทาสาธารณภัย 

- ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่
ประชาชนเพื่อประเมินความพึง
พอใจต่อการบริการของศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 600 คน   
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดระบบความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาลฯ 

- จัดระเบียบและสร้างความ
เรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง ดังนี ้
1) จัดระเบียบผู้ค้าที่เข้าไปจ าหน่าย
สินค้าในตลาดทั้งช่วงเช้าและช่วง
เย็นและตดิตามเฝูาระวังอย่าง
สม่ าเสมอ โดยให้เป็นไปตามแผนผัง
และสัญญาที่ก าหนด ได้แก ่
- ตลาดสระทอง 
- ตลาดทุ่งเจริญและโต้รุ่ง 
- ตลาดหนองแคน 
๒) จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าใน
งานประเพณีและงานอ่ืนๆ ด้วยการ 
ก าหนดจุดจ าหน่ายให้ชัดเจน 
 
  

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 
 

ตลาด 
สระทอง 
ตลาด 

ทุ่งเจริญและ
โต้รุ่ง 
ตลาด 

หนองแคน 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานรักษา 
ความสงบฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๓) จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่
จ าหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะต่างๆ
และบริเวณสถานศึกษาต่างๆ 
4) จัดระเบียบผู้ค้าร้านค้าต่างๆ ท่ีตั้ง
วางสินค้าของตนเองเพื่อจ าหน่าย
สินค้าบนทางเท้าของถนนทุกสายใน
เขตเทศบาลฯ  
5)  เฝูาระวังรถบรรทุกดิน หิน ทราย 
และอื่นๆ  ท่ีวิ่ง เข้า-ออก  หรือว่ิง
ภายในเขตเทศบาลฯ ในห้วง
ระยะเวลาเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา 
07.00 – 09.00  น. และ 15.00 
– 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานรักษา 
ความสงบฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการควบคุมการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง 
 

- เฝูาระวังการโฆษณาใช้เสียง และ
รถแห่โฆษณา เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง
จนเป็นเหตุร าคาญและควบคุมมิให้
ใช้เสียงนอกเหนือจากใบอนุญาต 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานรักษา 
ความสงบฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการกวดขัน 
การปิดแผ่นประกาศ 

- เฝูาระวังและกวดขันการติดแผ่น
ใบปลิวในท่ีหรือทางสาธารณะต่างๆ  
ภายในเขตเทศบาลฯ  เช่น  ตู้
โทรศัพท์  เสาไฟฟูา  เป็นต้น   
 
 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานรักษา 
ความสงบฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

76 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

-  ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล  
ทั้ง 20 ชุมชน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 
 

-  อบรมให้ความรู้แก่สตรีด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว 
ทั้ง  20  ชุมชน 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการสวัสดีประชากร
อาวุโส 
 

-  ออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ
เกิน  90  ปี ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 
 
 

120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต 
ทม.ร้อยเอด็ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 
     5.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

5.3 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
5.4 บ าบัดและจัดการขยะ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
ถนนรอบสนามเด็กเล่นใน 
บึงพลาญชัย 

-  ติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสว่างถนนโซน
สนามเด็กเล่นในบึงพลาญชัย  
จ านวน  12  ต้น  เป็นเสาไฟสูง 6 
เมตร โตมไฟโซเดียมแสงสีส้ม ขนาด 
2x250 w พร้อมเดินสายไฟ NYY 
ขนาด 2x6 ตร.มม. ร้อยท่อ PE 
ขนาด  1 นิ้ว  

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในบึง 
พลาญชัย 

งานไฟฟูา 
กองช่าง 

            

2 โครงการรณรงค์ห้ามตัดไม้
ท าลายปุา (ในเขตเมือง) และ
ส่งเสริมการปลูกปุาทดแทน 

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิญชวน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เช่น วันเฉลิม 
พระชนพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (๕ ธ.ค.) สมเด็จพระ-
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
 (๑๒ ส.ค.) และกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
- รณรงค์ห้ามตัดไม้ท าลายปุาและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายใน 
บึงพลาญชัย 

งานสวนฯ 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก
และความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. กิจกรรมการประกวดสุดยอด
ชุมชนหน้าบ้านน่ามอง 
3. กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเชิงนิเวศ 
: Eco School 
4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายธนาคาร
ขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการพัฒนาการรักษา
ความสะอาด ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวัน
เด็กแห่งชาต ิ
2. กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการค้า
หน้าโรงเรียน 
3. กิจกรรมหน้าโรงเรียนน่ามอง  
4. กิจกรรมอบรมพนักงานรักษา
ความสะอาดพนกังานเก็บขนมูลฝอย  
และพนักงานโรงฆ่าสัตว ์
5. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
มลภาวะของน้ าในบึงพลาญชัย 

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

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บึงพลาญชัย กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  แนวทางการพัฒนา   บ าบัดและจัดการขยะ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ -   เตรียมพื้นท่ีท าปุ๋ยหมักประมาณ 
1 ไร่  เตรียมเศษหญ้า ใบไม้ แล้ว
น ามากองรวมกันโรยด้วยมูลสัตว ์
น าจุลินทรีย์ผสมราดน้ าบนกองปุย๋
ตามขั้นตอน แล้วลดน้ าทุก 7-10 
วัน ประมาณ 2-3 เดือน เศษหญ้า
จะย่อยสลายเล็กลงและมีสีน้ าตาลถึง
ด า แล้วน าไปบ ารุงดินต่อไป 
 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

บึงพลาญชัย - งานสวนฯ 
กองช่าง 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

 

แนวทางการพัฒนา 6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
     6.2  ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
 

6.3  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

6.4  ปรับปรุงพัฒนารายได ้
 
6.5   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
6.6  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าระบบและ
ข้อมูลชุมชน 

- ด าเนินการจัดท าระบบและส ารวจ
ข้อมูล (จปฐ.)  ทุกครัวเรือนภายในเขต
เทศบาลฯ    

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่
อยู่ใหม่ผู้บุกรุกคลองคูเมือง 

- สนับสนุนการย้ายชุมชนจัดหาที่อยู่
ใหม่ให้แก่ผู้บุกรุกคลองคูเมือง  จ านวน  
250  ครัวเรือน  และท าการประชุม
จัดอบรม สัมมนาสร้างความเข้าใจ
กลุ่มเปูาหมาย 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนริมคลอง
และโรงกลั่น
สุรา(เดิม) 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน 

-  ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 20 ชุมชน รวม 300 คน 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนริมคลอง
และโรงกลั่น
สุรา(เดิม) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการปรับปรุงพื้นที ่
คลองคูเมือง 

-  เวนคืนพ้ืนท่ี จ านวน  250  แปลง  
เพื่อปรับปรุงพื้นที่คลองคูเมืองก าแพง
เมืองร้อยเอ็ด 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ริมคลอง 
คูเมือง 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้บุกรุกคลองคูเมือง 

-  เพื่อจัดหาที่อยู่ใหม่และจัดระบบ
ให้แก่ประชาชน 

10,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ชุมชนหลัง 
วัดเหนือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท า 
รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ผู้บริหารประจ าปี 

-   จัดท ารายงานแสดงผลงานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี   
ปีละ  100  เล่ม 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล  -  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน ์
และสาธารณกุศล  เช่น  จัดนิทรรศการ 
รณรงค์บริการสาธารณะ ฯลฯ  
ประจ าปี ๆ ละ 1 ครั้ง 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการจัดงาน 
วันท้องถิ่นไทย 

- จัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจ้า 
อยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่น
ไทย วันท่ี ๑๘ มีนาคมของทุกป ี
- จัดนิทรรศการผลงานของเทศบาล, 
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
หรือสาธารณกุศล ฯลฯ 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรต ิ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณีย-
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 โครงการจัดท าวารสาร
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

-  จัดท าวารสาร ปีละ  4  ครั้ง 
จ านวน  700  ฉบับ รวม  28,000  
ฉบับ  แจกจ่ายดังนี ้
1)  อปท. ทั่วประเทศ 
2)  หน่วยงานราชการในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
3)  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

-  งานบริการฯ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจัดท าปฏิทิน 
ประจ าปี 

-  จัดท าปฏิทิน จ านวน 12,000 ชุด
แจกให้หน่วยงาน , ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

-  งานบริการฯ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

7 โครงการจัดท า 
วีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

- จ้างเหมาจัดท าวีดีทัศน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ
เทศบาล 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

-  งานบริการฯ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

8 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ
และระเบียบฯ ของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 

-  จัดท ารูปเล่มเทศบัญญัติและ 
ระเบียบฯ ของเทศบาล 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

- งานนิติกรรม
สัญญา 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

1) จัดท าแผนพัฒนาสามปี  
- จัดประชุมคณะกรรมการ 
- จัดประชุมประชาคมเมือง 
- จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนา 
2) จัดท าแผนการด าเนินการ 
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดท ารูปเล่มแผน 
3)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามป ี
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดท ารูปเล่มแผน 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

-  งาน
วิเคราะห์ฯ 
กองวิชาการ

และ
แผนงาน 

            

10 โครงการจัดท าเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 

-  จัดท ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

- งานจัดท า
งบประมาณ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการรับการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

-  จัดท าเอกสารข้อมูลสื่อวีดีทัศน์ 
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ,ตกแต่ง
สถานท่ีต้อนรับคณะกรรมการออก
ตรวจประเมิน 
1) โครงการประกวดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด ี
2) โครงการประเมินและคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้า  
3) โครงการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นด้านการปูองกันการ
ทุจริต ฯลฯ 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 

(40,000) 
 

(30,000) 
 

 
(30,000) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

- งานจัดท า
งบประมาณ 
กองวิชาการ

และ
แผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับลด 
การใช้พลังงาน 

- ลดปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง/
ไฟฟูา น้ าประปา โทรศัพท์ ของทุก
กอง/ฝุาย/งาน สถานศึกษาของ
เทศบาล ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเริ่มต้น เดือน
ตุลาคม ของทุกปีจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณในแต่ละปี โดยก าหนด
เป็นค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบการใช้
พลังงานในแต่ละเดือน 
- ประเมินผล/สรุป เสนอผู้บริหารในที่
ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
- มอบใบประกาศแก่กอง/ฝุาย/งาน ที่
สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
6 เดือน/ 1 ครั้ง 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

- จัดอบรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้างฯ จ านวน ๑ ครั้ง รวม ๒๐๐ คน 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ส านักงาน 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการอบรมและทัศน-
ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  , 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างฯ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ปีละ  1  ครั้ง  จ านวน 500 คน 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ต่างจังหวัด ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างฯ ดีเด่น 

คัดเลือกพนักงาน ดังนี้  

- คัดเลือกพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างดีเด่น ปีละ ๑ ครั้ง  

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ส านักงาน 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 โครงการพัฒนาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร ์e-LAAS 

- ฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานด้าน  
e-LAAS 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ส านักงาน 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายบริหารฯ 
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพ  
บุคลากรด้านไฟฟูาและ
จราจร  
 

- พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไปท่ี
ปฏิบัติงานด้านจราจรไปศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมทักษะที ่กทม. ที่มีการรวมตัว
ของผู้ประกอบการด้านไฟฟูาและ
การจราจรที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

กรุงเทพฯ งานไฟฟูา 
กองช่าง 

            

7 โครงการก่อสร้าง 
สีขาว 
 

-  ออกประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ
โครงการ ให้แก1่) ประชาชนบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างและประชาชนท่ัวไป 
2) ประธานชุมชน 
3) ผู้แทนชุมชนที่มีค าสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
4) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5) สมาชิกสภาเทศบาลเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง 
6) คณะผู้บริหารเทศบาลฯ 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายพัสด ุ
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนนิการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการพัฒนาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
และพัสด ุ
 

จัดอบรมบุคลากร ดังต่อไปนี ้
- ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
- หัวหน้าฝุายทุกฝุาย 
- พนักงานเทศบาลในฝุายบริหารงาน
คลัง, ฝุายพัสดุฯ 
- พนักงานจ้างฯที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุทุกกอง 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง ผู้
อ านวยการ,เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุของสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง   
8  แห่ง 
-  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ ท้ัง  2  แห่ง  รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 100 คน 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

 กองคลัง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการอบรมและทัศน-
ศึกษาดูงานพนักงานครู 
พนักงานจ้างฯและลูกจ้าง 
ประจ าสังกัดโรงเรียน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
พนักงานครู  พนักงานจ้างฯ และ
ลูกจ้างประจ าสังกัดโรงเรียนเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ปีละ 1  ครั้ง  จ านวน 
320 คน 
 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

10 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

-  จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากร
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจ าป ี

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ทม.ร้อยเอ็ด
และ

ต่างจังหวัด 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

11 โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีด้านการทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

-  อบรมบุคลากรของส านักทะเบียน
ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงาน 
ด้านการทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรืองานบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

 งาน
ทะเบียน
ราษฎร 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการอบรมฝึกทักษะ
การตัดแต่งกิ่งไม้ 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
จ้างเหมา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานทั่วไปของ
งานสวนสาธารณะ เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในบึง 
พลาญชัย 

งานสวนฯ 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได ้

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาสัมพันธ ์
ภาษีอากร ใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 

-  ด าเนินการจัดท าปูายโฆษณาและ
ปูายผ้าโฆษณา ฯลฯประชาสัมพันธ์
การช าระภาษีทางเสียงตามสาย 
วารสารเทศบาล สื่อมวลชนต่างๆ และ
ออกประชาสัมพันธ์ตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที ่
-  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์และ
เตือนให้ประชาชนมาช าระภาษีแต่เนิ่นๆ 
-  จัดท าสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทย/ุโทรทัศน์ท้องถิ่น 
-  จัดท าหนังสือและประกาศขอความ
ร่วมมือจากส่วนราชการที่มีข้าราชการ
เบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาล 
-  จัดท าหนังสือและประกาศขอความ
ร่วมมือจากชุมชนต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาล 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายพัฒนา
รายได ้

กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได ้

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการปรับปรุง 
ฐานภาษีและรายไดอ้ื่น ๆ 
 

-  ทบทวนการใช้ฐานภาษีและ
ปรับปรุงใช้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
-  จ านวนผู้ช าระภาษีให้ครอบคลุมให้
มากที่สุด 
- ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 
-  ตรวจสอบเพื่อช าระภาษีว่าข้อมูล
ตรงตามที่เก็บหรือไม่  เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและเป็นธรรม 
-  ประชาชนผู้ช าระภาษเีกิดความพึง
พอใจในการบริการ 
-  ท าให้รายได้ของเทศบาลฯ จัดเก็บ
ได้ตรงตามก าหนด 
-  ศึกษาแนวทางการพัฒนารายได้อื่น 
ๆ ที่ยังตกหล่นให้ครอบคลุมมากข้ึน 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายพัฒนา
รายได ้

กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได ้

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการบริการต่อสัญญา
ตลาดและการเช่าทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ นอกสถานท่ี
และนอกเวลาราชการ 
 

-  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ท าสัญญาได้
ทราบก่อนหมดสัญญา 
-  ออกบริการต่อสัญญาทั้งตลาด 
สระทอง ตลาดโต้รุ่ง  ตลาดหนองแคน 
และตลาดทุ่งเจริญ นอกเวลาราชการ 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายพัฒนา
รายได ้

กองคลัง 

            

4 โครงการรับช าระภาษีนอก
เวลาราชการและการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ีแบบ 
delivery Tax 
 

-  เปิดบริการรับช าระภาษีหลังเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 
-  ออกบริการให้จัดเก็บถึงบ้านส าหรับ
ผู้ช าระภาษีท่ีต้องการให้ออกไปบริการ 
-  ออกบริการการจัดเก็บตามแหล่ง
ชุมชน ตลาดต่าง ๆ 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายพัฒนา
รายได ้

กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได ้

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดเก็บเอกสารแบบ
อิเล็คทรอนิก 

-  ท าการสแกนเอกสารสัญญา การเช่า
สิทธิต่าง ๆ จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร ์
- ท าการสแกนเอกสารการจดทะเบียน
พาณิชย์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร ์
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายจัดหาฯ 
กองคลัง 

            

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การส ารวจแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินพร้อม
บันทึกในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์
 

-  ท าการสแกนเอกสารสัญญา การเช่า
สิทธิต่าง ๆ จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร ์
- ท าการสแกนเอกสารการจดทะเบียน
พาณิชย์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร ์
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายแผนท่ี
ภาษีฯ 

กองคลัง 

            

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล GIS เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 
 

- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล GIS เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายจัดหาฯ 
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.4  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงพัฒนารายได ้

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการผลิตบัตรประจ าตัว
ผู้ประกอบการค้าตลาด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

-  ปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการค้า
และผลิตบัตรประจ าตัวผู้ประกอบการ
ค้า จ านวน  2,000  ราย 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ตลาดภาย 
ในเขต 

ทม.ร้อยเอ็ด 

ฝุายจัดหาฯ 
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ์
ส านักปลัดเทศบาล 
 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
 
1) จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  ขนาด 
๘๐ x ๑๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร วัสดุท า
จากไม้เนื้อแข็ง จ านวน ๑ ตัว 
2) จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน ๑ ตัว 
3) จัดซื้อเครื่องขัดพื้น ประกอบด้วย 
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า  
16 นิ้ว   
- มอเตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า  1/2 HP 
- ความเร็วรอบของแปรงขัด  175 
รอบ/นาที 
4) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุม
ระบบดิจิตอล สามารถ บันทึกได้นาน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 280 ช่ัวโมง 
 
 

59,500 
(งบเทศบาลฯ) 

10,000 
 
 

5,000 
20,000 

 
 
 
 
 

5,000 
 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  5) จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ ดังนี ้
- ขนาดมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ วัตต์  
ก าลังส่ง ไม่น้อยกว่า ๑๙ เมตร จ านวน 
๑ เครื่อง 
- ขนาดมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า ๓๕๐ วัตต์  
ก าลังส่ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จ านวน  
๑ เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

19,500 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน
ศูนย์บริการร่วมแบบ
เบ็ดเสร็จ 
 

- พัฒนาการให้บริการประชาชน
ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ดังนี ้
1) จัดหาหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
รายวัน รายปัก หรือรายเดือน 
2) จัดตกแต่งเคาน์เตอร์บริการส่วน
หน้าให้เหมาะสม สวยงาม ทดแทนอัน
เดิม 
3) จัดหาเสื้อนอกส าหรับบริการ
ประชาชน ชาย-หญิง ประจ าห้องถ่าย
บัตรประชาชน 
4) จัดหาเครื่องดื่มประเภทกาแฟ 
ส าหรับประชาชน ที่มารอรับบริการใน
ศูนย์บริการประชาชน 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

ในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ์
กองวิชาการและแผนงาน 
 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
 
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จ านวน  1  หน่วย 
- CPU  แบบ 6 แกนหลัก มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
- CPU แบบ Cache Memory ไม่น้อย
กว่า 15 MB 
-  RAM ชนิด ECC DDR3 มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- Hard Disk ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ 
SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 
7,200 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 140 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 
2 หน่วย 
-  DVD-ROM  
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
120,000 

 
 
 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -  LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว  
-  Redundant Power Supply หรือ 
Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
พร้อมใช้งานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
2) จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
1 ชุด ประกอบด้วย 
- CPU ไม่น้อยกว่า 4 core โดยมี
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า3.4 GHz 
- RAM DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- Hard disk ไมต่่ ากว่า 2 TB 
- DVD-RW พร้อมล าโพงคู่  
- จอภาพ LVD ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
- mouse, keyboard  
 

 
 
 
 
 
 

30,000 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ์
ส านักการศึกษา 
 

-  จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักการศึกษาดังนี ้
 
1) จัดซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 46 นิ้ว  ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล จ านวน 2เครื่อง
ส าหรับใช้ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  
2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ า
กว่า 24,000 บีทียู แบบติดผนังพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 8 เครื่อง ส าหรับใช้ที่
ส านักการศึกษา จ านวน 2 เครื่องและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จ านวน  6 เครื่อง 
3) จัดซื้อถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร 
แบบสแตนเลส จ านวน  4 ถัง 
4) จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ขนาด ๐.๖x๑.๔๐  
เมตร  จ านวน 20 ตัว 
 

424,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 

 
 
 
 

264,000 
 
 
 
 

12,000 
 

60,000 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุรายหัว 
ระดับอนุบาลถงึระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- จัดซื้อวัสดุรายหัวระดับอนุบาล - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- รร.เทศบาลวัดสระทอง 
- รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 
- รร.เทศบาลวัดเหนือ 
- รร.เทศบาลวัดปุาเรไร 
- รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า 
- รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 
- รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
- รร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

14,722,480 
(งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ดและ
โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

6 โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของส านัก
การศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

-  ส านักการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ท้ัง 10
โรงเรียนสามารถส่งข้อมูลสารสนเทศ
ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซด์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

168,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการเช่าพื้นที่จัดท าเว็บ
ไซด์ส านักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดและจด
ทะเบียนโดเมนเนม  
(ซื่อเว็บไซด์) ส านัก
การศึกษา เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- เช่าพ้ืนท่ีเพื่อใช้ในการจัดท าเว็บไซด์
และบทเรียนออนไลน์ 
- จดทะเบียนช่ือเว็บไซด์ส านัก
การศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
www.erem.go.th Education of 
Roi- Et Municipal 

22,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

เทศบาล
เมือง

ร้อยเอ็ดและ
โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

8 โครงการติดกระจกเงา
ภายในศูนย์เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

- ติดตั้งกระจกเงาขนาดต่าง ๆ ดังนี ้
 - ขนาด 2.65 x 2 เมตรจ านวน 2 
แผ่น 
 - ขนาด 1 x 2 เมตร จ านวน 6 แผ่น 
 - ขนาด 0.65 x 2 เมตร จ านวน  5 
แผ่น 
 - ขนาด 3.75 x 2 เมตร จ านวน  2 
แผ่น 
 - ขนาด 2.5 x 0.85 เมตร จ านวน  
2 แผ่น 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
สังกัด 

ทม.ร้อยเอ็ด 
 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างส้วม
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

- ก่อสร้างส้วม  จ านวน  1 หลัง 
(ตามแบบ สน.ศท.ส.10) 

336,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
สระทอง 

 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

10 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
4/12 โรงเรียนเทศบาล 
วัดเหนือ 
 

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน4/12 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

11,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

เหนือ 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

11 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
4/12 โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ้าม้า 

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน4/12 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 

11,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ้า
ม้า 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

12 โครงการก่อสร้างส้วม
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้า
ม้า 

- ก่อสร้างส้วม  จ านวน  1 หลัง 
(ตามแบบ สน.ศท.ส.10) 

336,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ้า
ม้า 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล
หนองหญ้าม้า 

-  ก่อสร้างสนามฟุตซอล  ขนาดกว้าง  
22  เมตร  ยาว  42  เมตร  
 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ้า
ม้า 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

14 โครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงคโ์รงเรียน
เทศบาลหนองหญา้ม้า 
 

-  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
(ตามแบบ สน.ศท.) 

7,743,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ้า
ม้า 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

15 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
หนองหญ้าม้า 

- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
ขนาดใหญ ่
(ตามแบบ สถ.ศพด.3) 

3,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาล

หนองหญ้า
ม้า 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

16 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
4/12 โรงเรียนเทศบาลวัด
เวฬุวัน  

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน4/12 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

11,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

เวฬวุัน 
 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการก่อสร้างส้วม
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  

- ก่อสร้างส้วม  จ านวน  1 หลัง 
(ตามแบบ สน.ศท.ส.10) 

336,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

เวฬุวัน 
 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

18 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
4/12 โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ  

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน4/12 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

11,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ 

 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

19 ก่อสร้างปูายช่ือโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- ก่อสร้างปูายช่ือโรงเรียน  ขนาดยาว 
6 เมตร  สูง 3.20 เมตร พร้อมประต ู 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล

เมือง
ร้อยเอ็ด 

ส านัก
การศึกษา 

 

            

20 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
อนุบาลโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
อนุบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

5,906,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

โรงเรียน
เทศบาลวัด

เวฬุวัน 
 

ส านัก
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การประกวดส านักทะเบียน
ดีเด่น 

- ปรับปรุงส านักทะเบียนให้ได้
มาตรฐานของกรมการปกครอง 
- ส่งส านักทะเบียนเข้าร่วมคัดเลือก
เป็นส านักทะเบียนมาตรฐานส านัก
ทะเบียนดีเด่นของกรมการปกครอง 
- พัฒนาส านักทะเบียนให้ได้ตาม
มาตรฐานสากลของไทยด้านการ
จัดการและสัมฤทธ์ิผลของภาครัฐ 
(ไอเอสโอ) 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการบริการด้านการ
ทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ 
 

-  ออกบริการด้านการทะเบียนและ 
บัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนที่  เช่น  
โรงเรียน , ชุมชน และพื้นท่ีในเขต
เทศบาลฯ และประชาชนท่ัวไปที่มาใช้
บริการ 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.6  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการบริการด้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
เคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

- เด็กท่ีมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์และ
ประชาชนท่ัวไปที่ต้องการขอมีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ทุกกรณ ี

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการบริการด้านบัตร
ประจ าตัวประชาชน เคลื่อนที่
ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล 

- ออกให้บริการนอกสถานท่ีแก่ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลฯ  
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

            

5 โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านการทะเบียน
ราษฎร 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เช่นเอกสาร
เผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร เอกสารเผยแพร่และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับงานบัตรประจ าตัว
ประชาชน  
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการ
ทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนทางสื่อ
ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุท้องถิ่นวาไรตี้ฯ  
ของเทศบาล, แผ่นพับ,วารสาร เป็นต้น 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ
ส านัก

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

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

ฝ่ายบรรณาธิการ 
นายสุเวช ชัยทองดี   ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
นายวิทยา         ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
นายธนพนธ์ ปฐมก าเนิด   รก.ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวกรชนก   ยุคะลัง    หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
นางดารณี         ชัยมานะพร   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว 
นางพัชรี  ศิริเวช    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
นายสุริยา         ทองห้าว    นักวิชาการคลัง 5 
นางสาววรัชยา   วรกิจไพบูลย์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 


