
  

 
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ประจําปงบประมาณ  2560 

......................................... 

  ตามพระราช บัญญัติ เทศบาล พ .ศ . 2496  แก ไข เพิ่ ม เติม  ( ฉบับที่  13)   พ .ศ .  2552  
มาตรา  48  ทศ  กําหนดวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล   
โดยไมมีการลงมติและใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว             ตอ
สภาเทศบาลเปนประจําทุกปและใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล” ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  
ไดแถลงนโยบายกอนเขารับหนาท่ีตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดแลว  เม่ือวันที่ 1๗ พฤษภาคม  255๕  นั้น 

  บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ  2560  เสร็จเรียบรอยแลว   สรุปพอสังเขปดังนี้ 

           ก. ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดประมาณการรายรับ – รายจาย  
รวมทั้งขอมูลการรับจริง – จายจริง  ดังนี้ 
      - ประมาณการรายรับ  ตั้งไว  487,708,310.00 บาท  รับจริง   895,171,987.05  บาท 
      - ประมาณการรายจาย ตั้งไว  487,707,570.00 บาท  จายจริง  888,089,939.70  บาท 

           ข. ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดดานตาง ๆ  ดังนี้ 
               1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
                    ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน 31 โครงการ 
                      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
                  ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน 4 โครงการ 
                      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
                     ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน 39 โครงการ 
                      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   
                    ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน 51 โครงการ    
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
                     ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน 4 โครงการ 
         6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง   
                  ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน 52 โครงการ 

                  รวมทั้งหมด  จํานวน  181 โครงการ        

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 16 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2561 

 
 

(นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท) 
นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 



คําปรารภ 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและ
ดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาหรือการบริหารงานเทศบาล   ในปจจุบันตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด และการพัฒนา
ระดับประเทศ 
  นับตั้งแตกระผม นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  255๕  และไดแตงตั้ง 
คณะผูชวยผูบริหารเทศบาล ประกอบดวย  ดร.นุชากร  มาศฉมาดล,  นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต และ 
ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ เปนรองนายกเทศมนตรี ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ  และ นายพีรพงศ  จุรีมาศ  
เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี นายคมกริช  จุรีมาศ  เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เขามาบริหารงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด โดยไดตระหนักถึงภารกิจหนาที่   ที่ไดรับมอบหมายจากประชาชนใหมาพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนด
นโยบายการบริหารเชิงรุกและโปรงใส  โดยเนนใหประชาชน   มีสวนรวมผานทางตัวแทนของประชาชน  คือ 
กรรมการชุ มชน   อาสาสมั ครส าธ ารณสุ ข ใน เขต เมือง   และสมาชิกสภา เทศบาล เมื องรอย เอ็ด  ทั้ ง  
3 เขตเลือกตั้ง  เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางรวดเร็วทั่วถึง  และเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
นายกเทศมนตรี กอนเขารับตําแหนง  ตองแถลงนโยบายและจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเปนประจํา 
ทุกป และใหประกาศใหประชาชนไดรับทราบดวย  โดยการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2560 เสร็จเรียบรอยแลว 
    การบริหารงานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อาจไมสําเร็จหากปราศจากความรวมมือรวมใจ  
การเสียสละและความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล องคกรตาง ๆ พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจางเทศบาลทุกคน ตลอดจนสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ 
     ในนามของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด                ทาน
รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดทุกทาน สวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตเมือง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทุกทาน ท่ีให
การสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลใหสําเรจ็ลุลวงไปดวยดี  มา  ณ  โอกาสนี้ 

 
 
 
 

                   (นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท) 
                     นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
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ก.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 



- งานรักษาความสะอาด 

- งานกําจดัขยะมลูฝอยและสงิปฏกิลู 

- งานพฒันาระบบการจดัการสิงแวดล้อม 

-งานบาํบดันําเสีย 

- งานพฒันาชมุชน 

- งานส่งเสริมสวสัดิการชมุชน 

- งานส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 

   

- งานธุรการ 

- งานการเงินและบญัชี 

- งานงบประมาณและพสัด ุ

- งานการเจ้าหน้าที 
- งานการเงนิและบญัชี 

- งานสถิตกิารคลงั 

- งานพฒันารายได้ 

- งานเร่งรัดรายได้ 

- งานแผนทีภาษี 

- งานทะเบียนทรัพย์สิน 

- งานจดัหาพสัด ุ

- งานทะเบียนและ 

  ควบคมุพสัดุ 

- งานป้องกนัและควบคมุโรค 

- งานส่งเสริมสขุภาพตามกลุ่มวยั 

- งานสตัวแพทย์ 

- งานควบคมุป้องกนัโรคไมต่ิดต่อและสารเสพติด 

 
-  งานวิเคราะห์นโยบาย 

  และแผน 

- งานจดัทาํงบประมาณ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
 

- งานธุรการ 

- งานจดัหาประโยชน์ 

- งานทะเบียนพาณิชย ์

- งานอนามยัสงิแวดล้อมควบคมุมลพษิและเหตรํุาคาญ 

- งานสขุาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค 

- งานบริหารจดัการตลาด 

- งานสขุาภิบาลสถานประกอบการ 

 

- งานกีฬาและนนัทนาการ 

- งานสถานแสดงพนัธุ์สตัว์นําและอนุรกัษ์โบราณสถาน 

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 
 

- งานบริการทางการแพทย์ 

- งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 1 

- งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 2 

- งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 3 

- งานเภสชักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

- งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

- งานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ 

 

สภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  

ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถนิ  ระดับสูง) 

สถานธนานุบาล  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถนิ  ระดับกลาง) รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถนิ  ระดับกลาง) 

สาํนักปลัดเทศบาล  กองช่าง  กองคลัง กองสาธารณสุขและสงิแวดล้อม สาํนักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสงัคม  

ฝ่ายอาํนวยการ  

- งานธุรการ 

- งานเลขานุการผู้บริหาร 

- งานรัฐพิธี 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป 

- งานการเจ้าหน้าท ี

- งานพฒันาบคุลากร 

  และสวสัดิการ 

ฝ่ายป้องกนัและรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

- งานป้องกนัและบรรเทา      

  สาธารณภยั 

- งานรักษาความสงบ   

  เรียบร้อยและความ   

  มนัคง 

ฝ่ายทะเบียนและบัตร  

- งานธุรการ 

- งานทะเบียนราษฏร 

- งานบตัรประจาํตวัประชาชน 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ฝ่ายกจิกรรมเด็กและเยาวชน 

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย 

- ฝ่ายกจิการโรงเรียน  
- งานบริหารโรงเรียน 

- งานบริหารวิชาการ 

- งานส่งเสริมคณุภาพและมาตรฐานหลกัสตูร 

 

 

- งานส่งเสริมประเพณีศิลปและวฒันธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

- งานธุรการ 

ฝ่ายควบคุมอาคาร

และผังเมือง 

 
- งานควบคมุอาคาร 

- งานผงัเมือง 

ฝ่ายการโยธา  

- งานสาธารณปูโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานศูนย์เครืองจกัรกล 

- งานสถานที 

- งานไฟฟ้าสาธารณะ 

ฝ่ายแบบแผนและ 

ก่อสร้าง 

- งานวิศวกรรม 

- งานสถาปัตยกรรม 

- งานวิศวกรรมจราจร 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

ฝ่ายแผนทภีาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝ่ายจดัหาประโยชน์

และทะเบียนพาณิชย์ 

ฝ่ายพสัดุและ

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ฝ่ายสุขาภบิาลและสงิแวดล้อม  

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

- งานธุรการ 

- งานนิตกิรรมสญัญา 

- งานรับเรืองราวร้องทกุข์ 

- งานบริการและเผยแพร่   

   วิชาการ 

- งานบริการข้อมลูข่าวสาร 

  ของท้องถนิ 

   
ฝ่ายแผนงานและ 

   งบประมาณ 

- งานธุรการ 

ฝ่ายพฒันาชุมชน  

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  

โครงสร้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 

ส่วนบริหารการศึกษา 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็/ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ฝ่ายพฒันารายได้  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข  

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ส่วนบริหารการศึกษา 
- งานสงัคมสงเคราะห์ 

- งานส่งเสริมสวัสดิการสงัคม 

- งานส่งเสริมสิทธิประโยชน์ 

 

๒ 



 

๓ 

                                                               สภาเทศบาลเมืองรอยเอด็ 
 

 

       

 

                 นางศิรินธร  ไกรการ           
                                                                      ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 

                                                                     นายวริน  ศิริพานิช        
                                                                   รองประธานสภาเทศบาล 
 

          เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
 

 
 
    

 
 
      นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ  นายอํานวย  อายุวัฒน   นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  นายวทัญู วิจักษณบุญ  นายกิติ  โฆษิตจิรนันท      
           สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล        

 

         เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 
 
 
 
 

        

                                     นายพนม  ชาชิโย            นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล        นายนพรัตน  รัชฎามาศ         นายอาทิตย  กฤตตาคม          
                             สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล              สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล     

 

          เขตเลือกต้ังท่ี ๓ 
  
 
 
 
       

 

          นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน     นายพิเชฐ  สุขเพสน   นายวิวัฒน  ธนะแพสย  นายประสิทธ์ิ  ธนานันต  นางสาวฐติิพร  เช่ียวพัทธยากร  นายนพคุณ  เขตคาม      
           สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล  
 

 
 

 



 

๔ 

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

 

 

 

         

        นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
                                                        นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

     

 ดร.นุชากร  มาศฉมาดล                  นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต     ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ 
           รองนายกเทศมนตรี              รองนายกเทศมนตรี          รองนายกเทศมนตรี 
 

           

 

 

 

 

 

   นายคมกริช  จุรีมาศ                       ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ                    นายพีรพงศ  จุรมีาศ           
        ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี                   เลขานุการนายกเทศมนตรี                เลขานุการนายกเทศมนตรี         

 
 
 
                             

 
 



 

๕ 

หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                                                              

 

 

 

 

 
                                                                    นายสุเวช  ชัยทองดี 
                                                                        ปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
 

    นายวิทยา   ตรีวิเศษ          
                รองปลัดเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 

         นางวราภรณ  นวลเพ็ญ          นางทิมาพร  จันทรถง         นายพฒันพงศ  ศรีทอง          นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ          
             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล         ผูอํานวยการกองคลัง           ผูอํานวยการกองชาง       ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
          
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

          

                 นายวิชัย   พรมเกต ุ         นางศิริภรณ  กระวีสายสุนทร      นายประสงค  โพธิ์เนียม       นายประเวชพล  นนทะไชย   
           ผูอํานวยการสํานักการศึกษา     หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   ผูจัดการสถานธนานุบาล       

                                            รก.ผูอํานวยการกองวิชาการฯ                     



 

๖ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ประกอบดวย 
ฝายนติิบัญญัติ  หมายถึง  สภาเทศบาล   ประกอบดวย  สมาชิกสภาเทศบาล ตามกฎหมาย 

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป จํานวน  18  คน ซึ่ง 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลท้ัง 3 เขตเลือกตั้ง   

ฝายนิติบัญญัติทําหนาที่พิจารณาออกกฎหมายทองถิ่นเรียกวา  “เทศบัญญัติ” และควบคุม 
การบริหารงานของฝายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดจะทําการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลดวยกันเอง 
ทําหนาที่เปนประธานสภาเทศบาล  1  คน และรองประธานสภาเทศบาล   1  คน  ประกอบดวย 

1. นางศิรินธร    ไกรการ  ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2. นายวริน    ศริิพานิช   รองประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  3. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
4. นายกฤตกร              อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
5. นายอํานวย  อายุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
6. นายวทัญู   วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   7. นายพีรพันธุ    ชัยคณารักษกูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
8. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
9. นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ 2 
10. นายพนม     ชาชิโย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
11. นายนพรัตน  รัชฎามาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
12. นายอาทิตย   กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
13. นายวรสิทธ์ิ  เสรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลอืกตั้งที่ ๓ 
14. นางสาวฐิติพร   เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
๑5. นายประสิทธิ์ ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

   16. นายพิเชฐ   สุขเพสน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
17. นายวิวัฒน  ธนะแพสย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
18. นายนพคุณ  เขตคาม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

2. ฝายบริหาร   ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ        
ประชาชน  ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระ   
การดํารงตําแหนงคราวละ 4  ป นับแตวันเลือกตั้ง และไดแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

ฝายบริหารทําหนาที่ บริหารหรือกําหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายกําหนด ประกอบดวย 
  1. นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  2. ดร.นุชากร     มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  3. นายเรืองรัตน   รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  4. ดร.วัฒนพงษ   ชิตทรงสวัสด์ิ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

5. นายคมกริช  จุรีมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ  จุรีมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 
 



 

๗ 

3. ฝายประจํา   รับผิดชอบงานประจําท่ัวไปของเทศบาล ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและ
การบริหารงานของคณะผูบริหารทองถิ่น ประกอบดวย พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ซึ่งมีปลัดเทศบาล  เปนหัวหนา  มีรองปลัดเทศบาล เปนผูชวย และมี
สวนราชการตางๆ ของเทศบาลเปนผูปฏิบัติงานในแตละสวนที่เกี่ยวของ  หัวหนาสวนการบริหารของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประกอบดวย 

1. นายสุเวช  ชัยทองดี     ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
       นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับสูง   

  2. นายวิทยา  ตรีวิเศษ  รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
              นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง 
     ๓. นางวราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
        นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง  
      ๔. นางทิมาพร  จันทรถง   ผูอํานวยการกองคลัง 
          นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง   
        ๕. นายพัฒนพงศ  ศรีทอง  ผูอํานวยการกองชาง 
         นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง   

6. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
        นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง 

  ๗. นายวิชัย  พรหมเกตุ  ผูอํานวยการสาํนักการศึกษา 
         นักบริหารงานการศึกษา  ระดับสูง  
   ๘. นางศริิภรณ  กระวีสายสุนทร   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   
                                                            รก. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
           นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง                       
   ๙. นายประสงค       โพธิ์เนียม     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
         นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง  
  ๑๐. นายประเวชพล  นนทะไชย ผูจัดการสถานธนานุบาล 
                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

8 

 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลสามัญ  และพนักงานจาง 

ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดํารงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 

บรหิารทองถ่ิน 
ระดับตน 

ประเภท 
บรหิารทองถิ่น 
ระดับกลาง 

ประเภท 
บรหิารทองถิ่น 

ระดับสูง 
1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 3 - 1 1 2 
2 สํานักปลัดเทศบาล - - - - - 
3 กองคลงั - - - - - 
4 กองชาง - - - - - 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - - - - - 
6 กองวิชาการและแผนงาน - - - - - 
7 สํานักการศึกษา - - - - - 
8 กองสวัสดิการสังคม - - - -  
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 3 - 1 1 2 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนกังานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดํารงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 

อํานวยการทองถิ่น 
ระดบัตน 

ประเภท 
อํานวยการทองถ่ิน

ระดบักลาง 

ประเภท 
อํานวยการทองถิ่น 

ระดบัสูง 
1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 5 4 1 - 5 
3 กองคลัง 7 5 1 - 6 
4 กองชาง 5 4 1 - 5 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 6 4 1 - 5 
6 กองวิชาการและแผนงาน 3 2 - - 2 
7 สํานักการศึกษา 7 3 1 1 5 
8 กองสวัสดิการสังคม 3 2 1 - 3 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 36 24 6 1 31 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนักงาน 
เทศบาลสามัญ 

ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 
วิชาการ 

ระดบัปฏิบัตกิาร 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ 
1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 11 4 6 - - 10 
3 กองคลงั 7 4 3 - - 7 
4 กองชาง 9 4 4 - - 8 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 16 7 6 - - 13 
6 กองวิชาการและแผนงาน 7 3 2 1 - 6 
7 สํานักการศึกษา 12 - 9 1 - 10 
8 กองสวัสดิการสังคม 8 1 4 - - 5 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 - 1 - - 1 

รวม 71 23 35 2 - 60 
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ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน 
ประเภททั่วไป 

ระดับชํานาญงาน 
ประเภททั่วไป 
ระดบัอาวุโส 

1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 16 4 11 - 15 
3 กองคลัง 14 3 10 - 13 
4 กองชาง 13 1 6 2 9 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3 1 2 - 3 
6 กองวิชาการและแผนงาน 2 - 2 - 2 
7 สํานักการศึกษา 2 - 1 - 1 
8 กองสวัสดิการสังคม 1 - 1 - 1 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 51 9 33 2 44 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนักงานจาง 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม พนักงานจาง

ทั่วไป 
พนกังานจาง 
ตามภารกิจ 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ลูกจางประจํา 

1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 94 34 56 - 5 95 
3 กองคลงั 17 7 6 - - 13 
4 กองชาง 51 5 34 - - 39 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 72 9 51 - 2 62 
6 กองวิชาการและแผนงาน 17 3 13 1 - 17 
7 สํานักการศึกษา 65 13 42 - 1 56 
8 กองสวัสดิการสังคม 6 2 4 - 1 7 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - 

รวม 322 73 206 1 9 289 

 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มี พนักงานเทศบาล   137 คน 
   พนักงานจาง   289 คน 
   รวม    426 คน 
 
ท่ีมา : งานการเจาหนาที่  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 
ขอมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560 

 
 
 

 



 

 

อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจาง 
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ตําแหนง 
โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภริาม 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดเหนือ 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดปาเรไร 

โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดเวฬวัุน 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก (1) 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก(2) 

รวมท้ังสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผูบริหารสถานศึกษา 3 1 4 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 3 4 1 2 3 1 - 1 - 2 2 - - - - - - 10 8 18 

ครูปฏิบัติการสอน (ครู ป.) 18 48 66 3 15 18 7 10 17 6 21 27 11 25 36 3 25 28 4 8 12 1 17 18 - 7 7 - - - 53 176 229 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
งบกรมจัดสรร                

1 4 5 - 1 1 - 1 1 1 2 3 1 3 4 2 1 3 - 1 1 - 1 1 1 6 7 - 3 3 6 23 29 

นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) 
งบกรมจัดสรร 

1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 2 - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - 7 - 7 

นักการภารโรง(พนักงานจางทั่วไป
งบกรมจัดสรร 

2 - 2 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 3 4 - - - 8 3 11 

รวม 25 53 78 6 16 22 8 11 19 11 23 34 15 31 46 9 28 37 5 9 14 3 20 23 2 16 18 - 3 3 84 210 294 

 
 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเลก็  2  แหง 
มีพนักงานครูเทศบาลและพนกังานจาง  จํานวน  294  คน 
มีจํานวนนักเรียน  5,641  คน 
ที่มา : งานการเจาหนาท่ี  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักการศึกษา 
ขอมูล  ณ  วันท่ี 30  ธันวาคม  2560 
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อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ในการบําบัดทุกข    
บํารุงสุขของประชาชน การจดัการสาธารณูปการและบริการข้ันพื้นฐานอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1. อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  เชน 
 1.1  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 1.2  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
 1.3  รักษาความสะอาดของถนน ทางเทา และที่สาธารณะ  รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 1.4  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
 1.5  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

1.6  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม           
1.7  สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
1.8  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
1.9  หนาท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
1.10  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
1.11  ใหมีโรงฆาสัตว 
1.12  ใหมีและบํารุงสถานทีท่ําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
1.13  ใหมีและบํารุงทางระบายน้าํ 
1.14  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
1.15  ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
1.16  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานาํหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน  
                                                         ฯลฯ 

2.  อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแก  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
 2.1  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 2.2  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้าํ 
 2.3  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ 
 2.4  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
 2.5  การสาธารณูปการ 
 2.6  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
 2.7  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

2.8  การสงเสริมการทองเที่ยว 
2.9  การจัดการศกึษา 
2.10  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

 2.11  การบํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
 2.12  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด  และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศยั 
 2.13  การจัดใหมีและบํารุงรกัษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 2.14  การสงเสริมการกีฬา 
 2.15  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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2.16 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.17 การรักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 
2.18 การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
2.19 การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
2.20 การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
2.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
2.22 การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
2.23 การจัดการ  การบํารุงรกัษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 
2.24 การผงัเมือง 
2.25 การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
2.26 การดแูลรักษาที่สาธารณะ 
2.27 การควบคุมอาคาร 
2.28 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.29 การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรกัษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน 
2.30 กิจการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

3. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น  เชน 
 3.1  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535 
 3.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 3.3  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

3.4  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
3.5  พระราชบัญญัติภาษีบาํรุงทองท่ี  พ.ศ. 2508 
3.6  พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
3.7  พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 
3.8  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
3.9  พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
3.10 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 
3.11 พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2558 
3.12 พระราชบัญญัติควบคมุการขอทาน พ.ศ. 2559 

     ฯลฯ  

นอกจากหนาที่ที่เทศบาลตองทําในเขตเทศบาลแลว  อาจทํากิจการนอกเขตเทศบาล หรือ
กระทําการรวมกับบุคคลอ่ืน โดยกิจการนั้นจําเปนตองทําและเปนกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกับการที่ดําเนินตามอํานาจ
หนาที่ภายในเขตเทศบาล  ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัด นอกจากนั้นเทศบาลยังมีอํานาจตราเทศบัญญัติ โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  และมีบทลงโทษปรับ    
ผูละเมิดไวดวยก็ได แตหามมิใหเกินหน่ึงพันบาท ในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตร  
การพัฒนา และแผนพัฒนาสามป  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. นโยบายการบรหิารงานและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 

 

ตามที่ไดมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เมื่อ
วันที่  16 เมษายน 2555  ขาพเจา  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
ตามมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
ความวา นายกเทศมนตรี จะเขาบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ 
เขาดํารงตําแหนง  และขาพเจาไดตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่  และภารกิจของการบริหารงานของเทศบาล- 
เมืองรอยเอ็ด   โดยเฉพาะอยางย่ิง   ปญหาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมวาจะเปนเรื่องของสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ตลอดจนปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอมและการศึกษา ดังนั้น ขาพเจาจึงขอเสนอนโยบายการบริหารงาน 
ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

“บานเมืองนาอยู  ผูคนนารกั  ฟูมฟกตํานานเมือง  ลือเลื่องวัฒนธรรม” 

                            พันธกิจ 
พันธกิจที่ 1  เพิ่มศกัยภาพของเมือง 

  พันธกิจที่ 2  พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง 
  พันธกิจที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนาดานการใหบริการ 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ดําเนินการพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถวนหนา 
2. ดําเนินการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภาคประชาชน 
3. ดําเนินการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา 
4. ดําเนินการพัฒนาเพื่อใหเกิดการสรางจิตสาํนึกรักทองถ่ิน 
5. ดําเนินการพัฒนาสงเสริมการสรางรายไดใหกับประชาชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน 
6. ดําเนินการพัฒนาฟนฟูและจดัการสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองใหนาอยูและยั่งยืน 
7. ดําเนินการพัฒนาองคกรเทศบาลใหเปนองคกรธรรมาภิบาล 
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แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

๑.  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

          1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล   ใหได
มาตรฐานและเพียงพอ 
          2. พัฒนาและปรับปรงุระบบการจัดการจราจรและการขนสง  ใหประสานเปนโครงขายครอบคลุม
ท่ัวเขตเทศบาล 
     3. สนับสนุนและสงเสริม  การวางแผนพัฒนาระบบการขนสง   ใหสามารถเชื่อมโยงประสานกันได
อยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     4. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล  ใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร   โดยใหมีสัญญาณไฟ  
ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคบัจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ  
     5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 
     6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ ประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน  ในการรณรงค 
สรางจิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 
     7. กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนท่ีดินและการพฒันาเมือง ใหเกิดประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
     8. สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ   กฎหมายที่เก่ียวของ   ใหแก
ชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม 

    9. ปรบัปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบรกิารสังคมใหเขาถึงชมุชนอยางทั่วถึง 
    10. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน  เชน  ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

และการสื่อสารดานโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
     11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงนํ้าสะอาดสาธารณะ  ใหเปนน้ําสะอาดและอํานวยประโยชน
ดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน 
     12. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่  อาคาร   สถานที่  ฟุตบาท   ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย  ตลอดจน 
เกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 
     13. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพื้นที่วาง  รวมทั้งที่ของหนวยงานราชการ  
เอกชน 

๒.  นโยบายดานเศรษฐกิจ 
              แนวทางการพัฒนา 

    1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและประชาสังคมเพื่อนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

     2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรพัยและพัฒนากลุมอาชีพ 
      3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาที่ระลึกของชุมชน 
      4. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ การผลิต  การบริหาร  การจัดการและตลาด  ใหแก
ผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ 
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      5. สนับสนุนใหประชาชนนําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใชในการ 
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 
      6. สงเสริม  ปรบัปรุง   สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
เพื่อกระจายรายไดใหแกชุมชน 

3.  นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
      แนวทางการพัฒนา 

     1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาล   และปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
      2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตาง ๆ เชน    
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ   เทศบาล ภาคเอกชน ชุมชน  และ
ครอบครัว 
      3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  
      4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชน    พรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรูเพื่อกระตุน   และสนับสนุน 
การคนควาความรูของครอบครวัและชุมชน 
      5. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน   รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร  ใหมีความสมดุล
สัมพันธกัน   ท้ังหลักสูตรที่เนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรที่เนนความสนใจของผูเรียน   
และหลักสูตรทองถ่ินท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน 
      6. สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการคนควา    วิจัย   การสาธิต- 
การสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กที่มีปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
      7. สงเสริมใหมีการพัฒนา  ครู  อาจารย   และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรม  อยาง
ตอเนื่อง  ตลอดท้ังการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      8. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเปน 
ทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
      9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม   ใหทันสมัยถูกตอง
เพื่อสงเสรมิกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 
      10. สงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหเลือกหลากหลาย   ตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายตางๆ  
ท้ังในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
      11. สงเสริมการสืบสานประเพณีศลิปะ วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
      12. สนับสนุน  ทํานุบาํรุงศาสนา 
 

4.  นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนา 
      1. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดีถวนหนา 
       2. สนับสนุนจัดศูนยบรกิารสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 
      3. สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรบัรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพ 
อนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
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      4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ    สถานประกอบการ   ธุรกิจเอกชน    และสถานศึกษาทุกระดับ   
จัดกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง รวมท้ังจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายและ
เลนกีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง 
      5. สนับสนุนใหประชาชน  มีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึง  ครอบคลุมผูมีรายไดนอย 
ควบคูกับการปรับปรงุและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 

     6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออื่นๆ 
      7. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    โดยใหมี
มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
      8. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งใหทกุชุมชนไดมีเครื่องมือ 
อุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอม   ตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได 
      9. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ในกลุมเปาหมายตางๆ     โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน  ทั้งในและนอกระบบโรงเรยีน  ตลอดจนผูใชแรงงาน  โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 

     10. เสรมิสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง  สามารถพึ่งตนเองได  ตระหนักถึงหนาที่  ทั้งตอ
ตนเองและสังคม   และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน    การพัฒนากระบวนการ
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกสังคม 
      11. สรางเสริมความรู  ความเขาใจ ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   และรวมมือกัน
เผยแพรรกัษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
      12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็กเยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ   
ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

5.  นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      แนวทางการพัฒนา 

     ๑. จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพื้นท่ีสีเขียว  เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มีสีเขียว   พื้นที่
โลงและสวนสาธารณะในเมือง  ใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชน  รวมทั้งเพื่อเปนการ 
เสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน 

     2. สงเสริม  ประสาน  และผนึกกําลังกับสวนราชการท้ังในสวนกลาง  ภูมิภาค  และทองถิ่นอ่ืน  
องคกรเอกชน  และประชาชน  ใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     3. รณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  เพื่อสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชน  
ไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    รวมทั้งใหความรวมมือใน
การปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี  

     4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชน     และสงเสริมการนํามาใชใหม    
อยางเหมาะสม 
      5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา 
      6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม ตั้งแต การเก็บขน การขนสง  และ 
การกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 
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6. นโยบายดานการบริหาร การเมืองการปกครอง 

        แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาล  ใหมีประสิทธิภาพ  มุงของผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารงบประมาณ 
      2. สงเสริมการมีสวนรวมและเพิ่มองคความรูใหแกประชาชนในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการพัฒนาทองถ่ิน 

     3. เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคม ท้ังภาคราชการ  
ภาคธุรกิจเอกชน   องคกรพัฒนาเอกชน   นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรวมคิดรวมทํา  
รวมรับผิดชอบ  และรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

     4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล    โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ   อัตราภาษี   และ
คาธรรมเนียมที่มุงความเสมอภาค   และมีประสิทธิภาพ   และใหรายไดเพียงพอในการบริการจัดการดานสังคมอยาง
ท่ัวถึง 

     5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชนการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อสรางกระบวน  
การเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพื่อการสรางชุมชนที่เขมแข็ง 
      6. พัฒนาและปรับปรุ งศักยภาพของบุคลากร ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ ให เนน
ความสามารถ และสรางประโยชนใหแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพื่อรองรับ 
การกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ  และเพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรงใส 
      7. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเองและชุมชน 
   8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง 
      9. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน  และนาํเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและ
เหมาะสม  มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 

     10. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานท่ีฟุมเฟอยทุกประเภท   ตลอดจนการใชมาตรการประหยัด
ไฟฟา  น้ํามัน   
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โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

แผนพัฒนาสามป  (พ .ศ. 2560 – 2562) แผนเพิ่ม เติมฉบับ ท่ี 1, แผนเพิ่ม เติมฉบับท่ี  2 
ประกอบดวย โครงการทั้งสิ้น  299  โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  ๒34  โครงการ  คิดเปน
รอยละ  78.26  ของจํานวนโครงการที่บรรจุในแผน  และไดดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  184  โครงการ   
คิดเปนรอยละ  78.64  มีผลการดาํเนินงาน  ดังนี้  

          1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรงุพื้นที่   และการกอสรางสาธารณูปการอันเปนการสงเสริม
ความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชน   การกอสรางซอมแซมถนน  ทอระบายน้ํา   ไฟฟา  เปนตน  
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  43  โครงการ  คิดเปนรอยละ  14.38  ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด   เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  39  โครงการ  คิดเปนรอยละ  90.69  ของจํานวนโครงการ 
ในสาขานี้ 
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา  

1.1 กอสราง ปรบัปรุง บํารงุ รักษาถนนสะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
  1.2 พัฒนาระบบจราจร 
  โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน   31   โครงการ   ประกอบดวย 

๑. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 16/1 
2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้าํ  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 16/2 
3. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 4 
4. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 14 แยก 4 
5. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล. ถนนเสนาเริ่มคิด  
    (ชวงหาแยกวงเวียนทาวทนต – ถนนเทวาภิบาล) 
6. โครงการกอสรางซอมแซมปรับปรงุถนนแอสฟลทติกคอนกรีตถนนรัชชูปการ 
    (ชวงถนนรัฐกิจไคลคลา – ถนนสุรยิเดชบํารุง) 
7. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24 แยก 1 
8. โครงการกอสรางซอมแซมปรับปรงุถนนแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเพลินจิต 
    (ชวงถนนผดุงพานิช – ถนนสุขบูรพา  
9. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 6 
10. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 371 
11. โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเสนาเริ่มคิด 
      (ชวงหาแยกวงเวียนทาวทนต – ถนนผดุงพานชิ) 
12. โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟมทติกคอนกรีตถนนรณชัยชาญยุทธ 
      (ชวงถนนรัฐกิจไคลคลา – ถนนสุริยเดชบํารุง) 
13. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล. ถนนเปรมประชาราษฎร  
      (ชวงถนนเทวาภิบาล – ถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 3) 
14. โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเขาหมูบานมั่นคงพัฒนา 
15. โครงการจางเหมาปรับปรุงทางเทารอบแหลงทองเที่ยวบึงพลาญชัย  ระยะท่ี 2 
16. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล. ถนนคุมแสนสุข (ชวงถนนคุมวัดปาเรไร) 
17. โครงการกอสรางซอมแซมปรับปรุงถนนแอสฟสทติกคอนกรีตถนนเจริญพานิช 
      (ชวงถนนผดุงพานิช – ถนนสุขบูรพา) 
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18. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํและขยายผิวจราจรถนนเทวาภิบาล  ซอย 14 
19. โครงการกอสรางถนนและระบบระบายน้ําถนนประชาธรรมรักษ  
      (ชวงถนนเทวาภิบาลถึงถนนมีโชคชัย) 
20. โครงการกอสรางถนนและระบบระบายน้ําถนนปทมานนท  วอย 10  เชื่อมซอย 8 
21. โครงการกอสรางถนนรอบเมือง  ซอย 15 
22. โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรัฐกิจไคลคลา  ซอย 6/1 
23. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 19 ถึงซอย 23 
24. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 20  แยก 1 
25. โครงการกอสรางปรับปรงุระบบระบายน้าํ  ถนนรณชัยชาญยุทธเชื่อมซอย 45 
26. โครงการกอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 50 
27. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ  ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 41 
28. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ  ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 8 
29. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ  ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 26 
30. โครงการกอสรางถนนเทวาภิบาล  ซอย 10/1 แยก 1 
31. โครงการซอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาล 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาล 
ควรกระทํา  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ในเมือง   
ใหดําเนินไปดวยความมั่นคงยิ่งข้ึน  และขยายตัวออกเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากรในอนาคต  และวิถีทาง
ธุรกิจใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 7  โครงการ  คิดเปนรอยละ  2.34  ของจํานวน
โครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  4  โครงการ  คิดเปนรอยละ  57.14  ของจํานวน
โครงการในสาขานี้ 
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา   
                2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
       2.๒  สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 
    โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  4  โครงการ   ประกอบดวย 

        1. โครงการสงเสริมการตลาดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
        2. โครงการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
        ๓. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 

           4. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เปนการพัฒนาครอบคลุม
เก่ียวกับดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  สงเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  59 โครงการ  คิดเปน
รอยละ  19.73  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 52  โครงการ   คิดเปน
รอยละ 88.13  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา   
               3.1 พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

๓.๒ สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
๓.๓ พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
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  โครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จ  จํานวน  39  โครงการ   ประกอบดวย 
๑. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, โรงเรียนอนุบาลกรแกว,มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
๒. โครงการจัดพิมพวารสารการศกึษารายภาคเรียน 
3. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ 
    ประเทศญ่ีปุน  และสถาบันขงจ้ือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเมืองฝางเฉิงกาง 
4. โครงการเขาคายวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู 
5. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและ 
    ระดับประเทศ 

                           6. โครงการนิเทศการศึกษา 
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. โครงการแขงขันกิจกรรมและความเปนเลิศทางวิชาการ 
9. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด   
10. โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ 
11. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการศึกษาของ 
      เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

                           12. โครงการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
13. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและประชุมกอนปดภาคเรียน 
14. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรวมโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไรและโรงเรียน 
      เทศบาลวัดเวฬุวัน 
15. โครงการวันครู 
16. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
17. โครงการอาหารกลางวัน 
18. โครงการมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
19. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
20. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
21. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  
      (เด็กเรรอน) ในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
22. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
23. โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด และ 
      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
24. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
25. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
26. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตํานานเทียนพรรษา 101 
27. โครงการงานเทศกาลออกพรรษา  ประดับประทีปโคมไฟตักบาตรเทโวและกวนขาวทิพย 
28. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ 
29. โครงการจัดงานบุญซําฮะ  และเลี้ยงสักการะเจาพอหลักเมอืง 
30. โครงการสนับสนุนงานกฐินรอยเอ็ดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 
31. โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
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32. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ํา  คนืเพ็ง  เส็งประทีป 
33. โครงการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง    
     ประเทศไทย  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
34. โครงการเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      แหงประเทศไทย  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
35. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬากอนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 
      สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
36. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
37. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด กลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
38. โครงการฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

                           39. โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ 
40. โครงการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม 
ท่ีเทศบาลสงเสริม  อํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและ 
ท่ีเกี่ยวของกับดานสุขภาพอนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสรางบรรยากาศ
แหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  71 โครงการ   
คิดเปนรอยละ  23.74 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  67  โครงการ   
คิดเปนรอยละ  94.36  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา  
                    4.1 เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๔.๒ จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๔.๔ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๕ พัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
๔.๖ สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห 
โครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จ  จํานวน  51  โครงการ  ประกอบดวย 

               1. โครงการเพศวิถีรอบดาน 
   2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   3. โครงการปองกันควบคุมโรคฉี่หนู 
    4. โครงการหนวยสาธารณสุขสัมพันธ 
   5. โครงการรณรงคปองกันและสงเสริมสารไอโอดีนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   6. โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู 
   7. โครงการสงเสรมิสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ป 

    8. โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยบรกิารปฐมภูมิเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   9. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาํเนินงานสรางเสรมิสุขภาพภาคประชาชน 
    10. โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  
                                  (โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดสมองและโรคอวนลงพุง) 
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   11. โครงการลด ละ เลิก  บุหรี่และแอลกอฮอล 
   12. โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค 
    13. โครงการเกงกอนเกิด 
   14. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
   15. โครงการปองกัน ควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเดก็และเยาวชน  ในเขตเทศบาลเมือง 
                                  รอยเอ็ด 
   16. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก 
    17. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
   18. โครงการสนับสนนุการดาํเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
   19. โครงการแวนแกวเพื่อนอง 
    20. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
   21. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
    22. โครงการอาหารปลอดภัย 
   23. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
   24. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพักในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  25. โครงการบานพักสุนัขจรจัด  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   26. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
   27. โครงการพัฒนาสถานท่ีจําหนายเนื้อสตัวสะอาด  ปลอดภัย  ใสใจผูบริโภค 
   28. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ  เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  29. โครงการรณรงคพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผม – เสริมสวย   
                                  เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  30. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  31. โครงการสุขานาใช 
  32. โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติดในชุมชน 
  33. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ชวงเทศกาล 
                                  ปใหมและสงกรานต 
  34. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  35. โครงการสั่งใช อปพร. 
  36. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
  37. โครงการฝกซอมเจาหนาท่ีของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ 
  38. โครงการตรวจประเมนิความพรอมศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
  39. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องตนใหแกพนักงาน  สถานประกอบการ  ภายในเขตพื้นท่ี 
                                  ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ 
  40. โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 
  41. โครงการสนับสนนุศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
  42. โครงการจัดระบบความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลฯ 
  43. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
  44. โครงการกวดขันการปดแผนประกาศ 
  45. โครงการจัดระเบียบที่สาธารณะและทางเทาในเวลากลางคืน 
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  46. โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
   47. โครงการเบ้ียยังชีพคนพกิาร 
  48. โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
  49. โครงการชวยเหลือผูประสบภัย 
  50. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

                       
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   เปนการพัฒนาครอบคลุม

กิจกรรมท่ีเทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมือง  ใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและ 
ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัย
และมีทรัพยากรใชตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 16  โครงการ คิดเปนรอยละ 5.35 
ของจํานวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  13 โครงการ คิดเปนรอยละ  81.25   
ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา   

5.1 พัฒนาปรับปรงุสถานทีพั่กผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   5.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   5.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   5.4 บําบัดและจัดการขยะ 
  โครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จ  จํานวน   4   โครงการ   ประกอบดวย 

๑.  โครงการจางเหมารถแม็คโคร  เพื่อขุดตักขยะบริเวณที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
๒.  โครงการจัดซื้ออุปกรณออกกําลังกายกลางแจง 
2. โครงการสรางจิตสาํนึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
3. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง  เปนการพัฒนาครอบคลุม
กิจกรรมท่ีเทศบาลพึงกระทํา  เพื่อเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ให
ประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
รวมถึงการปรับปรงุและจัดระบบบริหารใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน  การ
สงเสริมความรูความสนใจตอกิจการทองถิ่น  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได   
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 103  โครงการ คิดเปนรอยละ 44.97  ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด   เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 59  โครงการ คิดเปนรอยละ  57.28   ของจํานวนโครงการ
ในสาขานี ้
ประกอบดวยแนวทางการพฒันา  

6.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  ๖.๒  สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
    6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
   6.4 ปรบัปรุงพัฒนารายได 
        ๖.๕ ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
       ๖.๖ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
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โครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จ  จํานวน  52  โครงการ   ประกอบดวย 

๑.  โครงการจัดทําระบบและขอมูลชุมชน 
๒.  โครงการยายชุมชน/จัดหาที่อยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง 
3. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
4. โครงการปรับปรุง (พื้นที่ที่จะไดรับคืนจากประชาชน)และพื้นที่คลองคเูมือง 
5. โครงการรับฟงความคดิเหนของประชาชน 
6. โครงการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารประจาํป 
7. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
8. โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 
9. โครงการสรางสาํนึกพลเมืองสงเสริมประชาธิปไตย 
10. โครงการจัดทําวารสารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
11. โครงการจัดทําปฏิทินประจําป 
12. โครงการจัดทําเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
13. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
14. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
15. โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
16. โครงการรับการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
17. โครงการอบรมใหความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
18. โครงการอบรมความรูเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน 
19. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
20. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนกังานครเูทศบาล  ลูกจางประจาํและ 
      พนักงานจางฯ ดีเดน 
21. โครงการจางท่ีปรกึษาเพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสญัญาณภาพระยะไกล 
      พรอมติดตั้งกลองวงจรปดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนํารอง 
22. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงนิ 
23. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ 
24. โครงการกอสรางสีขาว 
25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสาํรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
26. โครงการประชาสัมพันธภาษีอากร  ใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ 
27. โครงการบริการตอสัญญาตลาดและการเชาทรัพยสินของเทศบาลฯ นอกสถานที่ 
      และนอกเวลาราชการ 
28. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล 
29. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสถานธนานุบาล 
30. โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารสาํนักงานเทศบาล (หลังใหม) จํานวน 3  ชั้น 
31. โครงการกอสรางศาลาพกัผอนงานปองกันฯ 
32. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม 
33. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองคลัง 
34. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน 
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35. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
36. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองชาง 
37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักการศึกษา 
38. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยบริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
39. โครงการกอสรางอัฒจรรย ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร  จํานวน  10  ชุด 
40. โครงการกอสรางท่ีนั่งชมกีฬาภายในโรงยิม  จาํนวน  4  ชุด   
      โรงเรยีนเทศบาลหนองหญามา 
41. โครงการกอสรางปรับปรุงทางเทาและถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาล 
      หนองหญามา 
42. โครงการกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียนเทศบาล 
      หนองหญามา 
43. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 2 หลัง 
      โรงเรยีนเทศบาลวัดเวฬุวัน 1 หลัง  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  1  หลัง   
      โรงเรยีนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 1 หลัง  รวมจํานวน  5  หลัง 
44. โครงการกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง  สนามกีฬากลางจังหวัดรอยเอ็ด 
45. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
      เมืองรอยเอ็ด 
46. โครงการประชาสัมพันธใหความรูดานการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัว 
      ประชาชน 
47. โครงการบริการดานบัตรประจําตวัประชาชนเคลื่อนท่ี  เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
48. โครงการกอสรางหลังคาโดมเชื่อมระหวางอาคาร 3  ชัน้ (อินทนิล) และ 
      อาคาร 4 ชั้น (นิลุบล) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
49. โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 
     รอยเอ็ด 
50. โครงการกอสรางท่ีแปรงฟนโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
51. โครงการติดตั้งเหล็กดัดพรอมอุปกรณโรงเรยีนเทศบาลหนองหญามา 
52. โครงการกอสรางหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค. ขอมูลที่เกี่ยวของในการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีพื้นที่  11.63  ตารางกิโลเมตร  (พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาล-
เมืองรอยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม  23  ตอนที่  21  วันที่  5  มีนาคม  2509) 
       - มีประชากร  ณ  เดือนธันวาคม  2560  จาํนวน   3๕,671   คน 
        ชาย 16,864    คน 
        หญิง     18,807    คน 
       - มีครัวเรือน  จํานวน  16,259  ครวัเรือน 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแบงชุมชนภายในเขตเทศบาล เพื่อการพัฒนาไวเปน  ๒๐  ชุมชน  ดังน้ี 
       1. ชุมชนทานคร    2. ชุมชนวัดปาเรไร 
   3. ชุมชนวัดเหนือ   4. ชุมชนวัดคุม 
   5. ชุมชนสิริมงคล   6. ชุมชนวัดบึง 
   7. ชุมชนรอบเมือง   8. ชุมชนพระอารามหลวง 
   9. ชุมชนทุงเจริญ   10. ชุมชนพิพิธภัณฑ 
   11. ชุมชนวัดเวฬุวัน   12. ชุมชนศรีอุดม 
   13. ชุมชนหนองหญามา   14. ชุมชน บขส.  
   15. ชุมชนจันทรเกษม   16. ชุมชนหนองแคน 
   17. ชุมชนโรงเรยีนเมือง   18. ชุมชนโรงพยาบาล  
   19. ชุมชนราษฎรอุทิศ   20. ชุมชนมั่นคงพัฒนา  
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีกิจการเทศพาณิชย  1  แหง  ไดแก สถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มีหนาที่  
  - เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง บรรเทาความเดือดรอน แกไขเหตุการณ 
เฉพาะหนาใหประชาชนไมไปกูยืมเงินจากแหลงเงนิกูอื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา 
  - เพื่อบรกิารใหประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสิน 
  - เพื่อใหบริการจําหนายทรัพยหลุด 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  
2  แหง  มีพนักงานครแูละพนักงานจาง จํานวน  294  คน  มีนักเรียน   ๕,641    คน  
    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เพื่อใหบริการ
รักษาพยาบาล การวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวย  จํานวน  3 แหง  มีจํานวนบุคลากร   
30   คน 
     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีสวนสาธารณะ ที่เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย 
เสริมสรางพลานามัยแกประชาชนทั่วไป  ไดแก  บึงพลาญชัย   มีลักษณะเปนเกาะอยูกลางบึงน้ําขนาดใหญ มีเนื้อที่
ประมาณ  200,000  ตารางเมตร    
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สถานะการคลัง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประมาณการรายรับ 
หมวด/ประเภท/รายละเอียด ประมาณการรับ รับจริง หมายเหตุ 

1. หมวดภาษีอากร 24,810,000.00 25,770,994.89  
2. หมวดภาษีจัดสรร 111,070,000.00 121,967,103.92  
3. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 11,764,000.00 12,171,268.70  
4. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 15,300,300.00 14,197,842.56  
5. หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย 
6. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

7,650,000.00 
5,330,000.00 

7,850,389.16 
5,995,830.50 

 

7. หมวดเงนิชวยเหลือ 
8. หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 

311,784,010.00 294,742,430.00 
412,476,127.32 

 

รวมท้ังสิ้น 487,708,310.00 895,171,987.05  

 
 
ประมาณการรายจาย 

หมวดรายจาย ประมาณการจาย จายจริง หมายเหตุ 
1. หมวดงบกลาง 45,799,360.00 45,173,050.01  
2. หมวดงบบุคลากร 220,790,995.00 217,453,243.20  
3. หมวดงบดําเนินการ 167,150,010.00 159,221,272.17  
4. หมวดงบลงทุน 27,874,135.00 27,835,177.00  
5. หมวดงบเงนิอุดหนุน 25,943,070.00 25,931,070.00  
6. หมวดงบรายจายอื่น 150,000.00   
7. หมวดเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ    
    

รวมท้ังสิ้น 487,707,570.00 888,089,939.70  

ท่ีมา : กองคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด (งบแสดงฐานะการเงิน ประจําปงบประมาณ ๒๕60) 
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สถานะการคลัง สถานธนานุบาล เทศบาลเมอืงรอยเอด็ 
สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประมาณการรายรับ 
หมวด/ประเภท/รายละเอยีด ประมาณการรับ รับจรงิ หมายเหตุ 

1. หมวดรายได 36,011,000 33,251,362.27  
2. หมวดเงนิไดอ่ืน 26,167,963.88 26,167,963.88  
    

รวมรายรับทั้งสิ้น 62,178,963.88 59,419,326.15  

 
 

ประมาณการรายจาย (จายจากรายได) 
หมวด/ประเภท/รายละเอยีด ประมาณการจาย จายจริง หมายเหตุ 

1. หมวดงบกลาง 6,140,000 3,417,743.25  
2. หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา 2,520,000 2,428,278.00  
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,559,000 1,143,550.89  
4. หมวดคาสาธารณูปโภค 151,000 99,960.43  
5. หมวดรายจายอื่น 156,100 156,100.00  
6. หมวดรายจายเพื่อการลงทุน             79,900         79,900.00      

ประมาณรายจาย (กําไรสุทธิ)    
1. รายจายจากกําไรสุทธิ 26,167,963.88 26,167,963..88  
    

รวมรายจายทั้งสิ้น 36,773,963.88 33,493,496.45  
 
ท่ีมา : สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


