


 
ผลการตดิตามและประเมนิผลการพฒันาเทศบาลเมืองรอ๎ยเอด็ในแผนพฒันาสามป ี 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด(พ.ศ.  2559 – 2561  ประจ าป ี พ.ศ.  2559 
              ***************************    
 การพัฒนาท๎องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ภายใต๎ขอบเขตพ้ืนที่ 11.63  ตารางกิโลเมตร  ในชํวง
ระหวํางเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  โดยการพัฒนาของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดจะด าเนินการ
ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง  4  พันธกิจ  ซี่งประกอบด๎วยพันธกิจเพ่ิมศักยภาพของเมือง  พันธกิจพัฒนาศักยภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจพัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึง และพันธ
กิจเพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559 – 2561) เทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ,แผนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2, แผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 และแผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 4  
ประจ าปี 2559 ประกอบด๎วยโครงการทั้งสิ้น  336  โครงการ เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 261 
โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  77.68  ของจ านวนโครงการที่บรรจุในแผน ได๎ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน 202 
โครงการ และ โครงการที่ไมํได๎ด าเนินการ จ านวน 59  โครงการ  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่   และการกํอสร๎างสาธารณูปการอันเป็นการสํงเสริมความ
สะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชํน การกํอสร๎างซํอมแซมถนน  ทํอระบายน้ า  ไฟฟ้า  เป็นต๎น  
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  75  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 22.33 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด   เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  21 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 28 ของจ านวนโครงการใน
สาขานี้ 

ประกอบดว๎ยแนวทางการพฒันา 1.1 กํอสรา๎ง ปรบัปรุง บ ารงุ รักษาถนนสะพาน  ทางเทา๎  ทํอระบายน้ า 
     1.2 พฒันาระบบจราจร 
 โครงการทีด่ าเนนิการแลว๎เสรจ็ จ านวน   17  โครงการ   ประกอบดว๎ย 

1.โครงการส ารวจปรับปรุงและประชาสัมพันธ์การใช๎ผังเมืองรวมเมืองร๎อยเอ็ด 
2.โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24/1 
3.โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนกองพล 10 ซอย3 
4.โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนล าห๎วยเหนือ ชํวงที่ 4 ชํวงถนนจากค๎ุม วัดป่าเรไร 
5.โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธซอย 14 แยก 4 
6.โครงการกํอสร๎างโรงเก็บพัสดุงานไฟฟ้าและงานศิลป์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
7.โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนราชการด าเนิน ซอย 10 
8.โครงการกํอสร๎างขยายผิวทางถนน รณชัยชาญยุทธ (ชํวงจันทร์เกษม - สุดเขตเทศบาล ด๎านทิศตะวันตก) 
9.โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน เทวาภิบาล ซอย 21 
10.โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 2 
11.โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 23/2 

          12.โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร๎อยเอ็ด 
          13.โครงการติดตั้ง ป้ายบอกชื่อถนน 
          14.โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาลฯ 
          15.โครงการซํอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสวํางที่รับการถํายโอน 
          16.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่โก ปู่โน ตลาดทุํงเจริญ 
          17.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซ.14 แยก2 
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โครงการทีย่ังไมไํด๎ด าเนนิการ  จ านวน   4   โครงการ    ประกอบดว๎ย 
1. โครงการสร๎างจิตส านึกและความรับผิดชอบแกํผู๎ประกอบการกํอสร๎างในการ ปฏิบัติตาม 

พระราช - บัญญัติควบคุมอาคาร 
2. กํอสร๎างระบบเติมน้ าลงคลองรอบเมืองชํวงสวนเฉลิมพระเกียรติ 
3. โครงการกํอสร๎างประตูควบคุมน้ าเข๎าออกบึงพลาญชัย 
4. โครงการกํอสร๎างน้ าพุเต๎นระบ าในบึงพลาญชัย 

2.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา๎นเศรษฐกจิ  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระท าเพ่ือสนับสนุน
และสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตําง ๆ ในเมือง  ให๎ด าเนินไปด๎วยความมั่นคง
ยิ่งขึ้น  และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหมํ ๆ  มีโครงการบรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 7  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  2.09  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลได๎รับ
อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  5  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  71.43  ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 

ประกอบดว๎ยแนวทางการพฒันา  2.1  พฒันาและสงํเสริมอาชพีให๎แกปํระชาชน  
     2.2  สงํเสริมประชาสมัพนัธเ์ผยแพรํการทอํงเที่ยว 

  โครงการทีด่ าเนนิการแลว๎เสรจ็  จ านวน  3  โครงการ   ประกอบดว๎ย 
1. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
2. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการประชาสัมพันธ์สถานทีท่ํองเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด 

โครงการทีย่ังไมไํดด๎ าเนนิการ  จ านวน   2   โครงการ    ประกอบดว๎ย 
1.โครงการฝึกอาชีพแกํกลุํมผู๎สนใจ 
2.โครงการสํงเสริมการตลาดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด๎านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับด๎านการศึกษาให๎
มีประสิทธิภาพ สํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น สํงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 63 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ 18.75 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 61 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  96.83 ของจ านวน
โครงการในสาขานี้ 
ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา  3.1 พัฒนาสํงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
      3.2 สํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
      3.3 พัฒนาด๎านสวัสดิการและนันทนาการ 

โครงการทีด่ าเนนิการแลว๎เสรจ็  จ านวน  52  โครงการ  ประกอบดว๎ย 

1. โครงการสนับสนุนหนํวยงานอื่นๆ 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรํวมกับโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ,โรงเรียนอนุบาลกรแก๎ว ,มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด 
3. โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษา รายภาคเรียน 
4. โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
5. โครงการแขํงขันSBMLDโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
6. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวํางเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะประเทศญี่ปุ่น

และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ เมืองฝางเฉิงกําง 
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7. โครงการเข๎าคํายทางวิชาการตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
8. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและ

ระดับประเทศ 
9. โครงการนิเทศการศึกษา 
10. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
11. โครงการแขํงขันกิจกรรมทางวิชาการและเข๎าคํายฝึกซ๎อม 
12. โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาร๎อยเอ็ดและระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
13. โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ 
14. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ทัศนศึกษาดูงาน 
15. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและ ประชุมกํอนปิดภาคเรียน 
16. โครงการเด็กพิการ และเด็กพิเศษเรียน รํวมโรงเรียน เทศบาลวัดป่าเรไร และโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
17. โครงการวันครู 
18. โครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา 
19. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา ท๎องถิ่น(SBMLD) 
20. โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (เด็กเรํรํอน) 

ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
21. โครงการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
22. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง 
23. โครงการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู๎ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
24. โครงการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน 
25. โครงการเรียนรู๎ศูนย์อาเซียนศึกษา 
26. โครงการสํงเสริมรักการอําน 
27.  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
28. โครงการอาหารกลางวัน 
29. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
30. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
31. โครงการจัด งานประเพณี สืบสานต านานเทียนพรรษา 101 
32. โครงการจัดงานประเพณี ออกพรรษา 
33. โครงการจัดงาน เลี้ยงสักการะเจ๎าพํอมเหศักดานุภาพ 
34. โครงการจัดงาน บุญซ าฮะและ เลี้ยงสักการะศาลหลักเมือง 
35. โครงการ ตักบาตรวันอาทิตย์ 
36. โครงการกฐิน 101 กอง 
37. โครงการจัดงานประเพณี สมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป 
38. โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
39. โครงการเก็บตัวฝึกซ๎อมนักกีฬากํอนเข๎ารํวมการ แขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ระดับ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ แลระดับประเทศ 
40. โครงการสํงนักกีฬาเข๎า รํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับประเทศ 
41. โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
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42. โครงการฝึกซ๎อมดนตรี หรือวงโยธวาทิต 
43. โครงการวันเยาวชน แหํงชาติ 
44. โครงการแขํงขันกีฬาสีในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
45. โครงการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ  พลาญชัยคัพ 
46. โครงการฝึกอบรมผู๎ก ากับลูกเสือและยุวกาชาดชองพนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาล 

เมืองร๎อยเอ็ด 
47. โครงการฝึกซ๎อมและรํวมการแขํงขันกีฬาเพ่ือความ เป็นเลิศ 
48. โครงการจัดงาน วันเด็กแหํงชาติ 
49. โครงการเข๎าคําย พักแรมลูกเสือ และยุวกาชาด กลุํมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ด 
50. โครงการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล 
51. โครงการพัฒนาการเรียนรู๎นักเรียน 
52. โครงการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ 

  
โครงการทีย่ังไมไํดด๎ าเนนิการ  จ านวน   9   โครงการ    ประกอบดว๎ย 

1. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน 
2. โครงการอบรม สัมมนาวิชาการผู๎บริหารการศึกษาเทศบาลเมือง ร๎อยเอ็ดโครงการอบรมและรณรงค์ครู 
3. โครงการโรงเรียนกีฬาท๎องถิ่นจังหวัดร๎อยเอ็ด 
4. โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
5. โครงการประกวดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 
6. โครงการเข๎ารํวมชุมนุมลูกเสือท๎องถิ่นไทย 
7. โครงการศูนย์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย 
8. โครงการจัดซื้อหนังสือห๎องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
9. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสํงเสริมอ านวย
ความสะดวกให๎แกํผู๎ที่อยูํอาศัยในเมืองให๎มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคําและที่เกี่ยวข๎องกับด๎านสุขภาพอนามัย  
และสามารถเลือกบริโภคสินค๎าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการนําอยูํอาศัยและ  
มีทรัพยากรใช๎ตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 62  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 18.46 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 90.33 ของ
จ านวนโครงการในสาขานี้ 

ประกอบดว๎ยแนวทางการพฒันา  4.1 เพือ่ปอ้งกนัและสํงเสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชน 
     4.2 จดัระบบสุขาภบิาลชมุชนและสถานที่ 
     4.3 ป้องกนัและแกไ๎ขปัญหายาเสพตดิ 
     4.4 สงํเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
     4.5 พฒันาระบบการรักษาความสงบเรยีบรอ๎ยและความปลอดภยัของชุมชน 
     4.6 สงํเสริมคุณภาพชวีติและการสงัคมสงเคราะห์ 

 โครงการทีด่ าเนนิการแลว๎เสรจ็  จ านวน  56  โครงการ   ประกอบดว๎ย 
1. โครงการเพศวิถีรอบด๎าน 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
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3. โครงการป้องกันควบคุมโรคฉี่หนู 
4. โครงการหนํวยสาธารณสุขสัมพันธ์ 
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและสํงเสริมสารไอโอดีนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
6. โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็ก แรกเกิด - 5 ปี 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพหนํวยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสร๎างเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
9. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไมํติดตํอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด (โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ๎วนลงพุง) 
10. โครงการลด ละ เลิกบุหรี่และ แอลกอฮอล์ 
11. โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค 
12. โครงการสํงเสริมสุขภาพ ผู๎สูงอายุ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
13. โครงการเกํงกํอนเกิด 
14. โครงการป้องกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
15. โครงการใกล๎บ๎านใกล๎ใจ 
16. โครงการสํงเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
17. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูก 
18. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น 
19. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
20. โครงการแวํนแก๎วเพ่ือน๎อง 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ 
22. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
23. โครงการบ๎านพัก สุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
24. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 
25. โครงการท าบุญ โรงฆําสัตว์ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
26. โครงการพัฒนาสถานที่จ าหนํายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค 
27. โครงการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตํงผม-เสริมสวย เขตเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
28. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนําซื้อ เขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
29. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
30. โครงการร๎านอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
31. โครงการสุขานําใช๎ 
32. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในโรงเรียน 
33. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
34. โครงการออกตรวจ ทํอธารประปาดับเพลิงรํวมกับการประปา สํวนภูมิภาคสาขาร๎อยเอ็ด 
35. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
36. โครงการตรวจการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามอาคาร ที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
37. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
38. โครงการสั่งใช๎ อปพร. 
39. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชํวงเทศกาลปีใหมํและสงกรานต์ 
40. โครงการฝึกซ๎อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
41. โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. 
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42. โครงการฝึกซ๎อมเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์ความรํวมมือด๎านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
43. โครงการตรวจประเมินความพร๎อมศูนย์ความรํวมมือด๎านบรรเทา สาธารณภัย 
44. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต๎นให๎แกํพนักงานสถานประกอบการภายในเขตพ้ืนที่ศูนย์ความรํวมมือ

ด๎านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
45. โครงการสาธิตให๎ความรู๎การป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาล 
46. โครงการสนับสนุนศูนย์ความรํวมมือด๎านบรรเทา สาธารณภัย 
47. โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาลฯ 
48. โครงการควบคุม การโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง 
49. โครงการกวดขัน การปิดแผํนประกาศ 
50. โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
51. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
52. โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ 
53. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
54. โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส 
55. โครงการปรับปรุงทางเท๎าตลาดทุํงเจริญ 
56. โครงการอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนด๎านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
 5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา๎นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล

สํงเสริมอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ที่อยูํอาศัยในเมืองให๎มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคําและท่ีเกี่ยวข๎องกับ
สิ่งแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน เสริมสร๎างบรรยากาศแหํงการนําอยูํอาศัยและมี
ทรัพยากรใช๎ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 21  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  6.25  
ของจ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลได๎รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 9  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  42.86  
ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 

ประกอบดว๎ยแนวทางการพฒันา 5.1  พฒันาปรบัปรงุสถานทีพ่ักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ 
5.2 สรา๎งจติส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

                             และสิง่แวดลอ๎ม 
       5.3  จดัระบบบ าบดัน้ าเสยี 
     5.4  บ าบัดและจดัการขยะ 

โครงการทีด่ าเนนิการแลว๎เสรจ็  จ านวน  7  โครงการ   ประกอบดว๎ย 
1. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ ออกก าลังกายกลางแจ๎ง 
2. โครงการจัดซื้อโคมฉายสํองสวําง LED ขนาด 100 วัตต์ 
3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ๎ง 
4. โครงการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม 
5. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ า 
7. โครงการจัดท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

โครงการทีย่ังไมไํดด๎ าเนนิการ  จ านวน  4   โครงการ    ประกอบดว๎ย 
1. โครงการปลูกจิตส านึกการพัฒนาความสะอาดใน บึงพลาญชัย 
2. โครงการจ๎างเหมาดูแลสวนหยํอมริมคลองคูเมือง 
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3. โครงการชุมชนปลอดขยะ 
4. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด๎านการบรหิาร การเมือง การปกครอง   เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล
พึงกระท า  เพ่ือเผยแพรํการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให๎ประชาชนได๎เข๎าใจ
และมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการ
ปรับปรุงและจัดระบบบริหารให๎สามารถอ านวยการบริการแกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เชํน  การสํงเสริม
ความรู๎ความสนใจตํอกิจการของท๎องถิ่น  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได๎  มีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 108 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 32.15 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาล
ได๎รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  94   โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ  87.03 ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 

ประกอบดว๎ยแนวทางการพฒันา  6.1 สงํเสริมการมสีวํนรวํมของประชาชน 
    6.2 สงํเสริมความรูค๎วามสนใจเกีย่วกับกจิการของท๎องถิน่ 
     6.3 พฒันาประสทิธภิาพบุคลากร 
    6.4 ปรบัปรุงพัฒนารายได๎ 
     6.5 ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชแ๎ละสถานทีป่ฏบิตัิงาน 
     6.6 พฒันาและปรบัปรงุระบบทะเบยีนและบัตรประจ าตวัประชาชน 

 โครงการทีด่ าเนนิการแลว๎เสรจ็  จ านวน  67  โครงการ  ประกอบดว๎ย 

1. โครงการย๎ายชุมชน/จัดหาที่อยูํใหมํผู๎บุกรุกคลองคูเมือง 
2. โครงการพัฒนาเครือขําย องค์กรประชาชน 
3. โครงการปรับปรุง (พ้ืนที่ที่จะได๎รับคืนจากประชาชน) และพ้ืนที่คลองคูเมือง 
4. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
5. โครงการจัดท า รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายผู๎บริหารประจ าปี 
6. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
7. โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย 
8. โครงการอุดหนุนหนํวยงานอ่ืน(ส านักการศึกษา) 
9. โครงการจัดท าวารสารเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
10. โครงการจัดท าปฏิทินประจ าปี 
11. โครงการจัดท า หนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
12. โครงการจัดท า วีดีทัศน์เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ์ กิจการเทศบาลฯ 
13. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
14. โครงการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
15. โครงการจัดท า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจํายประจ าปีของเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 
16. โครงการปรับลดการใช๎พลังงาน 
17. โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
18. โครงการศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างของ อปท. ระดับอ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด ปี2559 
19. โครงการอบรมความรู๎เฉพาะด๎านในการปฏิบัติงาน 
20. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
21. โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสวัสดิการด๎านประกันสังคมและสวัสดิการ ด๎านอ่ืน ๆ 
22. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงาน จ๎างฯ ดีเดํน 
23. โครงการอบรมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่งานป้องกันฯ 
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24. โครงการศึกษาดูงานศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
26. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรด๎านไฟฟ้าและจราจร 
27. โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง 
28. โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 
29. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ด๎านการเงิน และพัสดุ 
30. โครงการกํอสร๎างสีขาว 
31. โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บคําบริการเก็บขนก าจัดมูล

ฝอยเพ่ิมรายได๎ท๎องถิ่นเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพร๎อมบันทึกในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
33. โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีอากร ใบอนุญาตและคําธรรมเนียม ตําง ๆ 
34. โครงการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ 
35. โครงการผลิต บัตรประจ าตัวผู๎ประกอบการค๎าตลาดเทศบาล เมืองร๎อยเอ็ด 

36. โครงการบริการตํอสัญญาตลาดและการเชําทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และ 
นอกเวลาราชการ 

37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักปลัดเทศบาล 
38. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 
39. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
40. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม 
41. โครงการพัฒนาการให๎บริการประชาชนศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
42. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองคลัง 
43. โครงการพัฒนาการให๎บริการประชาชนศูนย์บริการรํวมแบบเบ็ดเสร็จ 
44. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองวิชาการ และแผนงาน 
45. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองชําง 
47. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวํางสนามหญ๎าหน๎าส านักงานเทศบาลฯ 
48. โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ส านักการศึกษา 
49. โครงการส าหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน(วัสดุรายหัว) 
50. โครงการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของส านักการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
51. โครงการเชําพ้ืนที่จัดท าเว็บไซด์ส านักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม 

(ซื่อเว็บไซด์) ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
52. โครงการซํอมแซมรถยนต์ส านักการศึกษา 
53. โครงการกํอสร๎างสนามฟุตซอลโรงเรียนหนองหญ๎าม๎า 
54. โครงการกํอสร๎างหลังคาโดมเชื่อมระหวํางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดป่าเรไร 
55. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
56. โครงการกํอสร๎างทางเชื่อมอาคารอาคาร 1 และอาคาร2 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
57. กํอสร๎างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
58. โครงการกํอสร๎างอัฒจรรย์เหล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 



                                                                                                         9/59.โครงการ...... 
-9- 

 
59. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าถนนทางเข๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
60. การประกวดส านักทะเบียนดีเดํน 
61. โครงการพัฒนาเสริมทักษะด๎านการบริการให๎กับบุคลากรส านักทะเบียน 
62. โครงการประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ด๎านการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน 
63. โครงการ บริการด๎าน บัตรประจ าตัวประชาชน เคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
64. โครงการอบรมเครือขํายอาสาสมัครชุมชนด๎านการทะเบียนราษฎร 
65. โครงการ บริการด๎านการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน เคลื่อนที่ให๎กับสถานศึกษา 
66. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชาพิจารณ์) 
67. โครงการอบรมให๎ความรู๎พ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงาน 

โครงการทีย่ังไมไํดด๎ าเนนิการ  จ านวน   27   โครงการ    ประกอบดว๎ย 

1. โครงการโครงการจัดท าระบบและข๎อมูลชุมชน 
2. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
3. โครงการจัดระบบการบริหารภายในชุมชน 
4. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น 
5. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. โครงการจัดท าคูํมือบริการประชาชน 
7. โครงการจัดท า เทศบัญญัติและระเบียบฯ ของ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
8. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
9. โครงการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ด๎านการทะเบียนราษฎรและ บัตรประจ าตัวประชาชน 
10. โครงการพัฒนาเสริมทักษะด๎านการบริการให๎กับบุคลากรส านักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาล 

เมืองร๎อยเอ็ด 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพชํางด๎านเขียนแบบ ด๎วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 
12. โครงการเพิ่มศักยภาพด๎านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม 
13. โครงการให๎ความรู๎และเพ่ิมทักษะการ ตีเส๎นจราจร 
14. โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านงานซํอมบ ารุงถนนและทางเท๎า 
15. โครงการรับช าระภาษีนอกเวลาราชการและ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แบบ delivery Tax 
16. โครงการปรับปรุง ฐานภาษีและรายได๎อ่ืน ๆ 
17. โครงการปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล GIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
18. โครงการจัดเก็บเอกสารแบบอิเลคทรอนิกส์ 
19. โครงการจัดท า ตู๎โชว์โลํรางวัล ของส านักงานเทศบาล 
20. โครงการจัดซื้อเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน 
21. โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ 
22. โครงการกํอสร๎างหลังคาโดมเชื่อมระหวํางอาคาร 3 (อินทนิล) และอาคาร 4 (นิลุบล) 
23. กํอสร๎างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลหนองหญ๎าม๎า 
24. โครงการจัดท าที่แปรงฟันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
25. กํอสร๎างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
26. โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 
27. โครงการอุดหนุนหนํวยงานอ่ืน 

 
 



 


