
แผนพัฒนาสามป 

สวนที่  1 

บทนํา 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น    พ.ศ. 2548    ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามป   ซึ่งเปนแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

โดยแผนพัฒนาสามปมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการ

ทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

  เทศบาลในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีความใกลชิดกับประชาชน  

จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป    (พ.ศ. 2551  -  2553)  อยางมีสวนรวมขึ้น   เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาล ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนงาน และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/

โครงการ  รวมกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมี

หลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค   

เปาหมาย   จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป   เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ

รายจายประจําป  กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํา

งบประมาณประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปที่จะจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปนั้น   ไปจัดทํางบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ

รอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเช ื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป 

2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถ

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเ ม่ือไดรับงบประมาณ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1. การเตรียมการจัดทําแผน 

1.1 เสนอโครงการขออนุมัติจัดทําแผนพัฒนาสามปผานปลัดเทศบาลให 

ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ 

1.2 ออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนคณะอนุกรรมการ 

สาขาตาง ๆ    คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

1.3  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ,   คณะอนุกรรมการ,   ใหทราบถึงแนวทาง 

วิธีการและบทบาทหนาที่ในการจัดทําแผน 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรการพัฒนา 

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรฯ  พรอมขอมูลที่เกี่ยวของปญหา    

ความตองการของประชาชน   รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด 

และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น   เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

2.2 จัดประชุมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   ประชาคมทองถิ่นและ 

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ  เพื่อรวมกันพิจารณา  คัดเลือกยุทธศาสตรการ 

พัฒนา    แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผน 

พัฒนาสามป 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

3.1 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล

ที่จําเปนตอการจัดทําแผนฯ 

3.2 กําหนดและคัดเลือกแผนงานโครงการ  

4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ /ติดตามการพัฒนา 

6. จัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  นํารางแผนพัฒนาสามปท่ี 

ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา 
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7. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

7.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น  

7.2 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช  

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1. เทศบาลมีแผนพัฒนาสามป  เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว 

2. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามป 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เทศบาลสามารถบริหารงบประมาณที่มีอยางจํากัดเพื่อการพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนระบบ 

 

 

*************** 
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สวนที่  2 

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานของเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 

ประวัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด    เมื่อวันที่  14   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2479   มีพื้นที่เขตเทศบาล   4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมี

สํานักงานเปนอาคารไมชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย   ตอมาป พ.ศ.  

2499  ไดสรางสํานักงานแหงใหม    เปนอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงาน

เทศบาลท่ัวประเทศ   ต้ังอยูท่ีถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไรเศษ   ตอมาเมื่อบานเ มืองเจริญขึ้นและชุมชน

หนาแนนมากขึ้น   จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันที่   5   มีนาคม   2509  ทําใหมีพื้นที่ 

11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 23  ตอนที่ 21  วันท่ี 5 มีนาคม 2509)  และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชน

ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสรางอาคาร

สํานักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง  เปนอาคารคอนกรีต 3 ชั้น   ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลังเดิม ในป 

พ.ศ.2542   เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้  

  ทิศเหนือ 

  ตั้งแตหลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยูริมหวยเหนือฝงเหนือ หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม ตรงจุดที่ติดกับลําหวยเหนือไปทางทิศเหนือ 640 เมตร เลียบ

ตามริมหวยฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2   ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางถนนหายโศรกไป

ทางทิศตะวันตกตามแนวลําหวย 250 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 2  เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตท่ี 3  ซึ่งตั้งอยูหางจากริมหวย

เหนือฝงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 3   เปนเสนขนานกับริมหวยเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  4  

ซึ่งตั้งอยูริมถนนเพลินจิตฟากตะวันตกหางจากคูเมือง  200 เมตร 
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  ทิศตะวันออก 

  จากหลักเขตท่ี 4  เปนเสนขนานกับคูเ มืองไปทางทิศใตถึงหลักเขตท่ี 5  ซึ่งตั้งอยูหาง

จากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  23  สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี 121.640  ตาม

แนวเสนตั้งฉากไปทางทิศเหนือ 200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 5 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-

มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6 หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23   

สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม   ตรงกิโลเมตรที่ 123  ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 6  เปนเสนตรงไปทางทิศใต ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สาย

รอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรท่ี  123  ถึงหลักเขตที่ 7   ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข 23   สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่  121.500  ไปทางทิศใตตามแนวเสน

ตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 8 เปนเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตท่ี 9 ซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทาง

หลวงจังหวัด  สายรอยเอ็ด-อาจสามารถ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  300 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 10 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ ตรงกิโลเมตรท่ี  5  ถึงหลักเขตท่ี 11  ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัด

รอยเอ็ด-อาจสามารถไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนตั้งฉาก  300   เมตร 

  ทิศใต 

  จากหลักเขตท่ี 11  เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางสามแยกทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ    ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  300 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 12   เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-อาจสามารถ ไป

ทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 13  ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ 

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 13  เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ไปทาง

ทิศใตถึงหลักเขตท่ี 14  ซึ่งตั้งอยูหางจากหลักเขตที่  13  ระยะ  380 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 14   เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยูหางจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.330  ไปทางทิศ

ตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก 200 เมตร 
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จากหลักเขตท่ี   15    เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  25     สายรอยเอ็ด- 

สุรินทร  ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 16    ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  25  

สายรอยเอ็ด-สุรินทร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  ทิศตะวันตก 

  จากหลักเขตท่ี 17  เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-

สุรินทร ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตท่ี 18 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สาย

รอยเอ็ด-สุรินทร  ตรงกิโลเมตรท่ี  1.470  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 18  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 19  ซึ่งตั้งอยูหางจาก 

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 25  สายรอยเอ็ด-สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.620 ไปทางทิศ

ตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  650 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 19  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 20  ซึ่งตั้ง 

อยูริมทางหลวงจังหวัด สายรอยเอ็ด-วาปปทุม  ฟากตะวันตก  ตรงกิโลเมตรท่ี  0.600 

  จากหลักเขตท่ี 20  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 21  ซึ่ง

ตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม  ตรงกิโลเมตรที่

118.885  ไปทางทิศใต  ตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 21 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  สายรอยเอ็ด-

มหาสารคาม   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 22   ซึ่งตั้งอยูริมหวยเหนือฝงตะวันตก 

  จากหลักเขตท่ี 22  เลียบตามริมหวยเหนือฝงตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 
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1.  การใชที่ดิน 
   

 การใชประโยชนที่ดิน 

  การกระจายตัวของการใชที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด โดยเฉพาะในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ในปจจุบันการใชที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยูในยานที่พักอาศัย    

ยานพาณิชยกรรมและบริเวณสถานที่ราชการ   รวมกันอยูอยางหนาแนนรอบ ๆ  บึงพลาญชัย   โดยยาน

พาณิชยกรรมเกาจะรวมกลุมกันอยูตามถนนผดุงพานิช  ถนนหายโศรกและถนนเพลินจิต  พาณิชยกรรม

ไดขยายตัวไปบริเวณดานใต ตามถนนราชการดําเนิน ถนนเทวาภิบาล จนถึงสุดเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ยานที่พักอาศัยคอนขางหนาแนนอยูบริเวณรอบ ๆ  ยานพาณิชยกรรมถนนผดุงพานิช 

ยานวัดเหนือถนนสุขบูรพา บริเวณวัดกลางม่ิงเมือง สวนพื้นที่พักอาศัยเบาบางกระจายอยูทั่วไปปะปน

กับวัดและโรงเรียนซึ่งมีกระจายอยูท่ัวพื้นที่เขตผังเ มืองรวม 

  บริเวณสถานที่ราชการ      รวมกลุมอยูบริเวณตอนใตของบึงพลาญชัย       บริเวณถนน

เทวาภิบาล   ถนนสุริยเดชบํารุง   ไดแก  ศาลากลางจังหวัด  ศาล   ที่วาการอําเภอ  สํานักงานที่ดินจังหวัด      

สวนโรงพยาบาลและเรือนจําอยูบริเวณดานใตของเมือง 

  นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน  เชน โรงเรียน บังกะโล รานอาหาร 

กระจายตัวอยูตามแนวรอบบึงพลาญชัย   และบริเวณทางไปจังหวัดกาฬสินธุนอกเขตเทศบาลฯ 

  จากการพิจารณาโครงสรางถนน เสนทางคมนาคม พื้นที่รองรับการกระจายตัวของ

อาคารประเภทตาง ๆ แนวโนมมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดวาจะขยายตัวตามแนวทางหลวง

แผนดินหมายเลข 23   ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณดานทิศใตของชุมชนซึ่งการขยายตัวของการใชที่ดิน  

คาดวาจะเปนไปตามประเภทการใชที่ดินซึ่งจําแนกตามที่ประกาศทายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2531)  
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การใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  พ.ศ.  2550 
(พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  11.63  ตารางกิโลเมตร) 

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 

- พื้นที่การเกษตร   2.24 19.3 

- พื้นที่พาณิชย /ที่อยูอาศัย 6.67 57.3 

- พื้นที่คู คลอง / หนองน้ําสาธารณะ 0.34 2.9 

- พื้นที่สวนราชการ เชน  คายทหาร ฯลฯ 0.60 5.1 

- พื้นที่วางเปลา 1.00 8.6 

- พื้นที่สวนสาธารณะ  /นันทนาการ 0.23 2 

- พื้นที่สถานศึกษา 0.35 3 

- พื้นที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 
 

 

2.  ดานสังคม 

ชุมชน 

 สภาพปจจุบันของชุมชนเมืองรอยเอ็ดทางดานกายภาพ  พบวา  ชุมชนเมืองรอยเอ็ดเปนเ มืองเกา

ที่เคยรุงเรืองในอดีต  ยังคงมีคูเมืองและกําแพงเมืองบางสวนเหลืออยู  แสดงใหเห็นถึงลักษณะพื้นที่ของ

ชุมชนเมืองเกาคอนขางเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ลอมรอบดวยคูเมืองและกําแพงเมือง  มีบึงพลาญชัยเปน

สัญลักษณของจังหวัด  ต้ังอยูบริเวณศูนยกลางเมืองของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ชุมชนในอดีตไดเกาะกลุม

ตามแนวถนนดานเขตคูเมือง บริเวณดานเหนือและดานตะวันออกของบึงพลาญชัยตามแนวถนนผดุง-

พานิช  ถนนหายโศรก  และถนนดํารงราษฎรวิถี  ปจจุบันชุมชนไดขยายไปในบริเวณดานใต และดาน

ตะวันออกของบึงพลาญชัยตามถนนเทวาภิบาล  ถนนประชาธรรมรักษ  และถนนปทมานนท  และได

ขยายตัวออกมานอกบริเวณคูเ มืองและนอกเขตเทศบาลทุกดาน ตามแนวถนนที่แยกออกจากบริเวณ

ชุมชนเมือง  ดานทิศใตจรดถนนเลี่ยงเมือง สวนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ  ชุมชนสวนใหญยังเปนพื้นที่

เกษตรกรรม พื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือเปนพื้นที่เขตทหาร  เทศบาลไดแบงชุมชนยอยเพื่อการพัฒนา

ไว    20    ชุมชน  ไดแก   ชุมชนทานคร   ชุมชนวัดปาเรไร   ชุมชนวัดเหนือ     ชุมชนวัดคุม   ชุมชนศิริ

มงคล    ชุมชนวัดบึง   ชุมชนรอบเมือง    ชุมชนพระอารามหลวง ชุมชนทุงเจริญ     ชุมชนพิพิธภัณฑ      

ชุมชนตลาดหนองแคน    ชุมชนศรีอุดม     ชุมชนวัดเวฬุวัน     ชุมชนบานหนองหญามา    ชุมชน  บขส.   

ชุมชนจันทรเกษม   ชุมชนโรงพยาบาล  ชุมชนราษฏรอุทิศ   ชุมชนโรงเรียนเ มือง    และ  ชุมชนม่ันคง

พัฒนา ในแตละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนรวมกันบริหารและพัฒนาชุมชน  ประกอบดวย 

ท่ีมา    :    ขอมูลกองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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1. ประธานกรรมการชุมชน 

2.    รองประธานกรรมการ 

2. กรรมการฝายปกครอง 

3. กรรมการฝายการคลัง 

4. กรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

5. กรรมการฝายสาธารณสุข 

6. กรรมการฝายการศึกษา 

7. กรรมการและเลขานุการ 

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น    ไดแก   งานประเพณีปใหมและกาชาด  ,  งานบุญผะเหวด  

(บุญมหาชาติ)  ,  งานประเพณีสงกรานต ,  งาน ประเพณีเขาพรรษา  ,  งาน ประเพณีออกพรรษาและ 

การกวนขาวทิพย ,  งานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป ฯลฯ 

วัด  ไดแก   

1. วัดบูรพาภิราม  (วัดพระอารามหลวง)   

2. วัดบึงพระลานชัย  (วัดพระอารามหลวง)  

3. วัดกลางม่ิงเมือง  (วัดพระอารามหลวง)   

4. วัดสระทอง    

5. วัดสระแกว   

6.  วัดเหนือ   

7.  วัดปาเรไร    

8. วัดเวฬุวัน   

9. วัดราษฎรศิริ   

10.  วัดคุมวนาราม   

11.  วัดสวางอารมณ   

12.  วัดราษฎรอุทิศ   

13.  วัดทานคร  

14. วัดบานหนองหญามา 
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ประชากรในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร 

อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การยายเขา  การยายออก  ในเขตเทศบาล 

(ป 2546 – 2550)  

พ.ศ. จํานวนประชากร จํานวน พื้นที ่ อัตรา อัตรา อัตราการ อัตราการ ความหนาแนน 

 ชาย หญงิ รวม ครัวเรอืน (กม2) การเกิด การตาย ยายเขา ยายออก (คน/กม2) 

2546 18,291 18,851 37,142 10,158 11.63 556 122 117 735 3,193 

2547 17,518 18,396 35,914 10,158 11.63 477 156 198 716 3,088 

2548 17,359 18,535 35,894 11,255 11.63 473 21 282 728 3,086 

2549  16,630 17,980 34,610 11,300 11.63 447 6 405 688 2,975 

2550  16,092 17,322 33,414 13,642 11.63 474 125 305 702 2,948 
 

ที่มา   :   งานทะเบียนราษฎร   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ณ  วันที่  31  มีนาคม  2550 

 

จํานวนประชากรที่กําหนดตามชวงวัย 
 

ชวงอายุประชากร 
จํานวน (คน) 

รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

นอยกวา  1  ป 28 41 69 

1  ปเต็ม – 2  ป 346 303 649 

3  ปเต็ม – 5  ป 663 646 1,309 

6  ปเต็ม – 11  ป 2,059 1,953 4,012 

12  ปเต็ม – 14  ป 1,273 1,195 2,468 

15  ปเต็ม – 17  ป 897 855 1,752 

18  ปเต็ม – 49  ป 7,501 8,315 15,816 

50  ปเต็ม – 60  ป 1,858 2,110 3,968 

มากกวา 61 ป  

เต็มขึ้นไป 

1,467 1,904 3,371 

   33,414 

 

หมายเหตุ   :     ขอมลู   ณ  วันที่    31   มีนาคม    2550 
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จํานวนบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

ชวงอายุประชากร 
จํานวน (คน) 

รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

ตั้งแต  18  ป  ข้ึนไป 10,878 12,428 23,306 

ตั้งแต  20  ป  ข้ึนไป 10,388 11,926 22,314 

   45,620 
 

หมายเหตุ   :     ขอมลู   ณ  วันที่    31   มีนาคม    2550 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
 

1.  อัตรากําลังเจาหนาที่ จํานวน   51  คน 

2.  รถดับเพลิงพรอมอุปกรณ  ขนาด   2,000  ลิตร จํานวน     3  คัน 

     รถดับเพลิงพรอมอุปกรณ  ขนาด   4,000  ลิตร จํานวน     1  คัน 

3.  รถบรรทุกน้ํา                     ขนาด   10,000  ลิตร จํานวน     2  คัน 

     รถบันไดกูภัย  ขนาดความสูง  15  เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน     1  คัน 

4.  รถตรวจการณ จํานวน     2  คัน 

5.  เคร่ืองสูบน้ํา    ขนาด  3  นิ้ว                              จํานวน     5  เครื่อง 

6.  เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง            จํานวน   40  เคร่ือง (ประจํารถดับเพลิง) 

7.  เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง จํานวน   80  จุด  (ตามยานชุมชนคุม) 

8.  เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ จํานวน     4  ชุด      (ชุด  SCBA) 

9.  ชุดผจญเพลิง  จํานวน   51  ชุด 

10.  รอกชวยชีวิต จํานวน     2 ชุด 

11.  เครื่องอัดอากาศ  (อัดอากาศใหเคร่ืองชวยหายใจ) จํานวน    1   เครื่อง 

12.  เครื่องระบายควัน จํานวน    1   เครื่อง 

13.  เครื่องอัดอากาศ (อัดอากาศใหเคร่ืองชวยหานใจ) จํานวน    1   เครื่อง 

14.  เครื่องระบายควัน จํานวน    1   เครื่อง 

15.  ทอธารประปาดับเพลิง จํานวน    104  จุด 

16.  แหลงน้ําดับเพลิงธรรมชาติ จํานวน    5   แหง 

17.  จุดเสี่ยงภัยจากอัคคีภัย จํานวน    9   จุด 

18.  จุดเสี่ยงภัยจากอุทกภัย จํานวน    8   จุด 

19.  ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน    1   แหง 

20.  สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน  336  คน 
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 จํานวนเหตุเกิดเพลิงไหมในรอบป  2549 

- ในเขตเทศบาล          9   ครั้ง   จํานวนความเสียหาย             580,000  บาท 

- นอกเขตเทศบาล        5   คร้ัง  จํานวนความเสียหาย          3,525,000  บาท 
 

 

3.  ดานการศึกษา 
 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  7  แหง  และศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  1  แหง  เปดการสอนตาม  พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ตั้งแตชั้นอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกองการศึกษาเปนหนวยกํากับดูแล  ดังนี้ 

 
 

สถิติจํานวนโรงเรียน หองเรียน ครู และนักเรียน ท่ีสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (ปการศึกษา  2549) 
 

 
  นักเรียน  ( คน ) 

ชื่อโรงเรียน จํานวนหองเรยีน 

( หอง ) 

คร ู

( คน ) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

40 

15 

14 

14 

25 

19 

10 

64 

20 

17 

19 

32 

28 

14 

177 

75 

48 

81 

76 

90 

72 

872 

358 

265 

278 

483 

365 

197 

422 

- 

- 

- 

217 

160 

- 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 137 194 619 2,818 799 30 

 

ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

หมายเหตุ   :     ขอมูล   ณ  วนัที่   13   มีนาคม    2550 
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ขอมูลอาคารสถานที่ 
 

โรงเรียน 

ที่ รายการ ท. 1 ท. 2 ท. 3 ท. 4 ท. 5 ท. 6 ท. 7 รวม 

1 อาคารเรียน  1  ช้ัน       1 1 

2 อาคารเรียน  2  ช้ัน  1 1 1  1  4 

3 อาคารเรียน  3  ช้ัน 1 1 1 1 2 1 1 8 

4 อาคารเรียน  4  ช้ัน 2     1  3 

5 อาคารไม  2  ช้ัน   1    1   2 

6 อาคารอเนกประสงค 1    2 1  4 

7 โรงอาหาร 2 1  1 1 1 1 7 

8 หองน้ําหองสวม 2 2 3  1 3 1 12 

9 หอประชุม 1 1 1 1    4 

10 อาคารหองสมุด   1 1   1 3 

11 อาคารปฐมวัย      1  1 

 รวม 10 6 7 5 7 9 5 49 
 

ท.1  =  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

ท.2  =  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

ท.3  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

ท.4  =  โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

ท.5  =  โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

ท.6  =  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

ท.7  =  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 

ที่มา  :  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

อาคารสถานที ่
พาหนะ   กองการศึกษา  จํานวน  5  คัน 

1. รถบัส    จํานวน  3  คัน 

2. รถหกลอ   จํานวน  1  คัน 

3. รถตู     จํานวน  1  คัน 
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ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เปนศูนยรวมดานการศึกษาทุกระดับ  แบงสถานศึกษาออกตาม

ลักษณะการจัดขององคกรภาครัฐ  และเอกชน  ไดดังนี้ 

 1.  สถานศึกษาสังกัดองคกรภาครัฐ  มีดังนี้ 

  1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  ซึ่งมีเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดรับผิดชอบจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น  ไดจัดการศึกษาแบงเปน  5  ระดับคือ 

  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนวัยเรียน  จํานวน  1  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

จํานวน  1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา (โรงเรียนกีฬา)  และโรงเรียนเทศบาลวัด

เวฬุวัน   

-  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน  4   

โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  

และโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   

  -  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  จํานวน  1  แหง  คือ  

โรงเรียนกีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด 

  1.2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบงออกเปน  5  ระดับ  

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  จํานวน  2   

โรงเรียน  คือ  โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  และโรงเรียนเ มืองรอยเอ็ด   

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียน 

รอยเอ็ดวิทยาลัย  และโรงเรียนสตรีศึกษา   

-  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จํานวน  4  แหง  คือ  วิทยาลัย 

อาชีวศึกษารอยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด  และวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   

-  นอกจากนี้ยังมีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  1  แหง  
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 2.  สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้  

  2.1  ศูนยรับเลี้ยงเด็ก  มี  2  แหง   

  2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย  มี  2  แหง  คือ  โรงเรียน  ช.วิทยา 

และโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย 

  2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  แหง   คือ  

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน  

  2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  2  แหง  คือ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2.5  โรงเรียนกวดวิชามี  4  แหง  คือ  บิ๊คบุค  โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค  เบนส  

และโรงเรียนกวดวิชาอารซี 

  2.6  โรงเรียนสอนภาษา  คือ  โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ  โรงเรียน I Canread  

โรงเรียนแคมบริดจ 

 

4.  ดานการทองเที่ยว  กีฬา  นันทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีสถานที่ทองเที่ยว  สถานที่สําหรับเลนกีฬา     นันทนาการและ

สถานที่พักผอนหยอนใจหลายแหง  ดังนี้   

สนามกีฬาอเนกประสงค  จํานวน  8  แหง   

สนามตะกรอ  จํานวน  8  แหง   

สนามฟุตบอล  จํานวน  7  แหง   

สนามบาสเกตบอล  จํานวน  4  แหง    

สนามเด็กเลน  จํานวน  3 แหง  

หองสมุดประชาชน  จํานวน  1  แหง   

สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  จํานวน  1  แหง   

และศูนยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  จํานวน  1  แหง    

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีสวนสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ  จํานวน  2  แหง   

คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทรและสวนสาธารณะสระฮาง  
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5.  ดานสาธารณสขุ 

 

  1.  โรงพยาบาลของรัฐบาล     จํานวน  1  แหง   

2.  โรงพยาบาลเอกชน      จํานวน  3  แหง   

3.  คลินิกเอกชน       จํานวน  54  แหง   

4.  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   จํานวน  3  แหง   

5. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน  20  แหง  และมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข      

    (อสม.)  จํานวน  195  คน  

6.  ตลาดเทศบาล    จํานวน     3  แหง   

7.  ตลาดเอกชน     จํานวน     2  แหง   

8.  รานเสริมสวย     จํานวน  133  แหง   

9.  รานอาหาร     จํานวน   216   ราน 

 

6.  ดานเศรษฐกิจ 

 

โครงสรางทางเศรษฐกิจ 

   
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จัดเปนเ มืองชุมทางที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

เนื่องจากมีทําเลที่ต้ังเกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงทําใหมีเสนทางคมนาคมติดตอกับ

จังหวัดตาง ๆ  ภายในภาคคอนขางมากและสะดวก  ซึ่งสงผลใหเมืองรอยเอ็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ทางดานการคา  พาณิชยและบริการคอนขางสูง  ทั้งอาคารพาณิชย  ศูนยบริการ  รานอาหารและสถาน

บริการตาง  ๆ  โดยสวนใหญจะกระจายตัวไปตามเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอกับจังหวัดอื่น ๆ  เช น  

เสนทางไปจังหวัดมหาสารคามและเสนทางไปจังหวัดกาฬสินธุ     เปนตน 
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ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
  ธนาคาร    จํานวน   13   แหง   

  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  จํานวน    1    แหง   

  ตัวแทนบริษัทประกันภัย  จํานวน   10   แหง   

  บริษัทประกันวินาศภัย  จํานวน   14   แหง   

  โรงแรม    จํานวน   14   แหง   

  หางสรรพสินคา   จํานวน     3   แหง   

  โรงภาพยนตร   จํานวน     2   แหง   

  สถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน     2   แหง   

  สถานีบริการน้ํา มันเชื้อเพลิง จํานวน   12   แหง  

  รานทอง     จํานวน   29   ราน 

 

7.  ดานสิ่งแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ภูมิประเทศ 

 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,400  มิลลิเมตรตอป   อุณหภูมิ 

เฉลี่ยต่ําสุดประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส  ประกอบดวย   3  

ฤดู  ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไป

จนถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ 

การใหบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

อัตรากําลังเจาหนาที่ 

1. พนักงานขับรถขยะ   จํานวน    13  คน 

2. พนักงานประจํารถขยะ   จํานวน    52  คน 

3. พนักงานปดกวาดถนน,  ตลาด  จํานวน    57  คน 
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ระบบเก็บรวบรวมและขนสงมูลฝอย 
1. ภาชนะรองรับมูลฝอย   แยกเปน 

- ถังพลาสติก  ขนาด   240  ลิตร จํานวน  300  ใบ 

- ถังเหล็ก  ขนาด   100 - 150  ลิตร จํานวน    40  ใบ 

- เขงไมไผสาน  ขนาด   240  ลิตร จํานวน  200  ใบ 

2. รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเปน 

 - ขนาด   18  ตัน  จํานวน   5  คัน   (รถขยะอัดทายไฮโดรลิค) 

- ขนาด   12  ตัน  จํานวน   6  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

- ขนาด     8  ตัน  จํานวน   2  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

- ขนาด     1  ตัน  จํานวน   1  คัน   (รถขยะเปดขางเททาย) 

3. รถเข็นขยะ  ขนาดความจุไมนอยกวา   1  ลูกบาศกเมตร จํานวน   20   คัน 

4.  รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ํา   ขนาด   4  ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

5.  รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทรนเนอร ขนาด   4  ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

6.  รถกวาดและดูดฝุน    ถังบรรจุผงขนาด  3    ลูกบาศกเมตร จํานวน   1   คัน 

7.  รถตักหนาขุดหลัง       จํานวน   1  คัน    

8.  รถแมคโคร        จํานวน   1  คัน 

9.  รถแทรกเตอร         จํานวน   1  คัน    

10. รถสูบน้ํา ขนาด    4  นิ้ว     จํานวน   2  เคร่ือง 

ปญหาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
- มีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน 

- ประชาชนไมมีจิตสํานึก, ใหความรวมมือในการคัดแยกขยะกับโครงการของเทศบาลไมมาก 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
1. พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย (เดิม)  จํานวน  10  ไร   ซ่ึงอยูในเขต  อบต. เหนือเมือง  อ. เ มือง  จ.รอยเอ็ด  และ

ไดขยายพื้นที่ตอจากเดิมเพิ่ม  10  ไร  รวม   20  ไร   

โดยการกําจัดขยะ  -  ใชวิธีฝงกลบ   

2. ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย 

-  ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน 

-  ประชาชนไมมีจิตสํานึก ความรวมมือ ความรับผิดชอบ ในการทิ้งขยะ โดยทิ้งขยะไมถูกท่ี 

   ไมทิ้งขยะในที่ทางเทศบาลกําหนด 

-  พื้นที่ในการท้ิงขยะของเทศบาลไมเพียงพอกับปริมาณของขยะ 

-  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลเคียงมาใชพื้นที่กําจัดขยะรวม  ทําใหพื้นที่ไมเพียงพอ 
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8.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

  ในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายความเจริญไปสูทองถิ่นมากขึ้น โดยการ

กระจายเงิน กระจายงานและกระจายบุคลากรไปสูทองถิ่น  มีผลทําใหมีการขยายกิจการ  การลงทุน

และการทองเที่ยว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงประชาชนมีรายไดสูงขึ้น ประกอบ

กับ ประชาชนไดเพิ่มจํานวนมากข้ึน เปนผลทําใหมีการเพิ่มจํานวนยานพาหนะในอัตราที่สูงขึ้น

อยางรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาการจราจรและขนสงตามมา  เนื่องจากถนนและระบบการจราจรใน

เขตเมืองไมสามารถรองรับกับความตองการในการเดินทางของประชาชน  และจํานวนยานพาหนะ

ที่เพิ่มขึ้น เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดประสานงานกับ สภ.อ.เมืองรอยเอ็ด และคณะกรรมการจัดระบบ

จราจรระดับจังหวัด  จัดระบบจราจรตลอดจนจัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรไปปฏิบัติหนาที่ประจําจุด

บริเวณที่มีการจราจรหนาแนน นอกจากนี้ไดจัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรกวดขันจับกุมผูฝาฝนไม

เคารพกฎจราจร เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายไดผลอยางจริงจัง ซึ่งในปจจุบันนี้สภาพการจราจร

ของเมืองรอยเอ็ดโดยรวมอยูในเกณฑดี   ความเร็วเฉลี่ย  ประมาณ  15 – 30  กิโลเมตร/ชั่วโมง   

 

สภาพพื้นที่การจราจร/ไฟฟาสาธารณะ 

  1.  มีการจัดระบบการเดินรถโดยใชวงเวียน   จํานวน     2    จุด 

  2.  การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)  จํานวน 5 เสนทาง  

คือ ถนนสุนทรเทพ  ถนนผดุงพานิช  ถนนคหบดีอุทิศ  ถนนราษฎรอุทิศ  และซอยขางตลาดทุง

เจริญดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออก 

  3.  ไฟสัญญาณจราจรอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน    10   จุด 

  4.  ไฟสัญญาณจราจรที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง     มีจํานวน      6   จุด 

  5.  ไฟฟาสาธารณะอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน 2,313   ชุด

และไฟฟาตามอาคารสํานักงาน  โรงเรียน  สถานที่ราชการตาง  ๆ  ที่สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

รวมถึงตลาดสด  ทั้ง  3  แหง  

  6.  ไฟฟาแสงสวางที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง  มีจํานวน   469   ชุด 
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เสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

 

ประเภทถนน จํานวนเสนทาง ระยะทาง สภาพถนน 

 

 

(สาย) (กิโลเมตร) 

 

ใชได

(สาย) 

ชํารุด 

(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 199 46.880 197 2 

แอสฟลทติก (ถนนเทศบาล) 21 13.780 13 8 

แอสฟลทติก (ถนนถายโอนจาก

กรมทางหลวง)/รับถายโอน 

7 11.712 7 - 

ลูกรัง, หินคลุก,  ดิน 59 7.840 47 12 

รวม 286 80.212 264 22 

อัตรากําลังเจาหนาที่ดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1.  พนักงานขับรถ  บรรทุก  6  ลอ   จํานวน    8    คน 

  2.  พนักงานขับรถ  บรรทุกเททาย (ดั้ม)  6  ลอ จํานวน    8    คน 

  3.  พนักงานขับรถ บดลอเหล็ก   จํานวน    1    คน 

  4.  พนักงานขับรถเกรด    จํานวน    1    คน 

  5.  พนักงานขับรถตัก    จํานวน    1    คน 

  6.  พนักงานขับรถยนตนั่ง  4  ประตู  จํานวน    1    คน 

จํานวนรถที่ใชในงานดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1.  รถยนตบรรทุก  6  ลอ    จํานวน    8    คัน 

  2.  รถบรรทุกเททาย 6  ลอ  (ดั้ม)      จํานวน    5    คัน 

  3.  รถบดลอเหล็ก    จํานวน    1    คัน 

  4.  รถเกรด     จํานวน    1    คัน 

  5.  รถตัก     จํานวน    1    คัน 

  6.  รถยนตนั่ง  4  ประตู    จํานวน    1    คัน 
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9.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ประกอบดวย 

 1. สภาเทศบาล  ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน    

ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจํานวน  18 คน ทําหนาที่เปน

ฝายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น 

 2. นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น    

นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล เปนผูชวยเหลือ 

ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามหลักเกณฑ    คือ  แตงตั้งรอง

นายกเทศมนตรี   ไดไมเกิน  3  คน  และนายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ

เลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดยแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกิน  3  คน  

นายกเทศมนตรี   จะทําหนาที่ฝายบริหาร    โดยการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย 

ที่ไดแถลงไวตอสภาฯ   ตลอดจนแผนงาน /โครงการที่กําหนดไว 

1. พนักงานเทศบาล  ทําหนาที่เปนฝายผูปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน/โครงการตาง ๆ   

ที่คณะผูบริหารกําหนดไว โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

 

 





โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

คณะเทศมนตรี สภาเทศบาล  

ปลัดเทศบาล  

สถานธนานบุาล หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  

กองชาง  กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม กองคลัง      ส ํานักปลัดเทศบาล

ฝายอํานวยการ    

-งานการเจาหนาที ่

-งานควบคุมเทศพาณิชย 

-งานพัฒนาและสงเสริมทองเที่ยว 

ฝายปกครอง     

-งานทะเบียนราษฎร 

-งานปองกนัและบรรเทา 

 สาธารณภัย 

-งานรักษาความสงบเรียบรอย 

 และความม่ันคง 

ฝายบริหารงานทั่วไป

-งานธุรการสารบรรณ 

-งานเลขานุการผูบริหาร 

-งานรัฐพิธี         

 

งานธุรการ      

ฝายบริหารงานคลัง  

-งานพัสดแุละทรัพยสิน        

-งานการเง ินและบญัช ี

ฝายพัฒนารายได  

-งานพัฒนารายได         

-งานผลประโยชน    

ฝายแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพยสิน 

-งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 

 ทรัพยสิน 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

-งานธุรการ    

-งานการเง ินและบญัชี             

ฝายควบคุมอาคาร 

และผังเมอืง 

-งานควบคุมอาคาร  

-งานผังเมือง         

-งานสถาปตยกรรม 

-งานวิศวกรรม  

ฝายการโยธา 

-งานสาธารณูปโภค  

-งานสวนสาธารณะ     

-งานศูนยเครือ่งจักรกล 

-งานสถานทีแ่ละไฟฟาสาธารณะ 

-งานวางระบบจราจร 

ฝายชางสุขาภิบาล 

-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

-งานควบคุมและตรวจสอบบําบดัน้ําเสีย 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

-งานธุรการ             

-งานการเง ินและบญัช ี

ฝายบริหารงานสาธ ารณสุข 

-งานแผนงานสาธารณสุข 

-งานเผยแพรและฝกอบรม 

 -งานรักษาความสะอาด      

ฝายบริการสาธารณสุข 

-งานศูนยบริการสาธารณสขุ 

-งานสัตวแพทย 

-งานปองกนัและควบคุม       

-งานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

-งานธุรการ 

-งานการเง ินและบญัช ี

-งานพัสดุ                  

ฝายบริหารการศึกษา 

-งานการเจาหนาที ่

-งานบริหารโรงเรียน   

-งานบริหารวิชาการ 

-งานนิเทศการศึกษา 

ฝายสงเสริมการพฒันา 

ศาสนาวัฒนธรรม 

-งานการศึกษานอกโรงเรียน 

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

-งานอนุรักษโบราณสถาน 

-งานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

-งานนิติกรรมสัญญา       

-งานรับเรื่องราวรองทุกข 

-งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

-งานบริการขอมูลขาวสารของ 

  ทองถิน่ 

ฝายแผนงานแล ะ 

งบประมาณ 

-งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

-งานจัดทํางบประมาณ  

 

ฝายสังคมสงเคราะห 

-งานสังคมสงเคราะห  

-งานสวัสดิการเด็กและ 

  เยาวชน 

ฝายพัฒนาชุมชน     

-งานพัฒนาชุมชน 

-งานธุรการ             

ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

-งานสุขาภิบาล        

-งานอนามัยสิ่งแวดลอมควบคุม 

 มลพิษและเหตุรําคาญ 
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งานธุรการ      
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแบงสวนการบริหารออกเปน ดังนี้  

1) สํานักปลัดเทศบาล 

2) กองวิชาการและแผนงาน 

3) กองชาง 

4) กองคลัง 

5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

6) กองการศึกษา  (มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  7 แหง) 

7) กองสวัสดิการสังคม 

8) หนวยงานตรวจสอบภายใน 

9)    สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา)  1 แหง 

อัตรากําลังเจาหนาที่ในสวนตาง ๆ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

บัญชีแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล  

    ล ูกจางประจําและพนักจางเทศบาล 
 

สวนการบริหาร พนักงาน

เทศบาลสามัญ 

พนักงาน 

ครูเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

- สํานักปลัดเทศบาล 

- กองวิชาการและแผนงาน 

- กองคลัง 

- กองการศึกษา 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- กองสวัสดิการสังคม 

- กองชาง 

- สถานธนานุบาล 

- ตรวจสอบภายใน 

30 

10 

27 

17 

15 

5 

24 

7 

1 

- 

- 

- 

194 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

1 

5 

- 

5 

- 

- 

56 

8 

4 

24 

81 

2 

46 

- 

- 

รวม 136 194 19 221 

 

ที่มา   : สํานักปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ณ  วันที่   1   มีนาคม   2550 
 



ที่มา   :  กองคลัง    สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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10.  สถานะการคล ัง    เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 

1. รายรับ  ปงบประมาณ 2545 - 2549 
 

ประเภท 2545 2546 2547 2548 2549 

1. หมวดภาษีอากร 

2. หมวดคาธรรมเนียม  

    คาปรับ และใบอนุญาต 

3. หมวดรายไดจาก 

    ทรัพยสิน 

4. หมวดรายไดจาก    

    สาธารณูปโภคและ 

    กิจการพาณิชย 

5. หมวดเงินอุดหนุน 

6.  หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 

71,230,672.67 

3,618,916.52 

 

3,753,430.87 

 

1,394,883.25 

 

 

108,816,387.86 

4,076,221.50 

83,073,782.49 

4,744,944.30 

 

4,139,068.78 

 

1,266,060.16 

 

 

94,370,317.85 

3,509,397.05 

100,892,979.93 

4,959,526.07 

 

5,107,179.41 

 

1,746,549.03 

 

 

109,129,784.91 

2,344,622.02 

98,025,226.13 

5,279,804.75 

 

7,036,168.55 

 

1,626,824.02 

 

 

144,545,251.51 

9,029,607.12  

85,877,120.79 

5,040,031.08 

 

8,264,986.41 

 

1,802,007.58 

 

 

172,026,935.50 

6,348,857.90  

รวม 192,890,512.67 191,103,570.63  224,180,641.37  265,542,882.08  279,359,939.26 

 
 

2. รายจาย  ปงบประมาณ  2545 – 2549  
 

ประเภท 2545 2546 2547 2548 2549 

1.  รายจายงบกลาง 

2.  รายจายตามแผนงาน (รวม) 

2.1  รายจายประจํา 

-  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 

-  หมวดคาจางชั่วคราว 

-  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัด ุ

-  หมวดคาสาธารณูปโภค 

-  หมวดเงินอุดหนุน 

-  หมวดรายจายอื่น 

2.2  รายจายเพื่อการลงทุน 

3. รายจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หรือเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค 

7,099,001.53 

75,543,452.36 

55,689,250.36 

17,456,671.61 

12,333,138.96 

23,965,746.04 

1,176,693.75 

757,000.00 

- 

19,854,202.00 

92,758,445.31 

7,455,835.09 

94,300,293.65 

62,409,216.53 

18,635,494.61 

12,710,511.53 

28,511,440.49 

1,467,769.90 

1,084,000.00 

- 

31,891,077.12 

70,177,861.95 

8,673,536.98 

100,537,050.66 

63,347,067.66 

19,850,744.92 

13,233,788.24 

27,927,659.27 

1,414,875.23 

920,000.00 

- 

37,189,983.00 

75,946,746.01 

13,405,429.94 

108,373,043.22

83,033,499.22 

21,519,552.50 

15,474,304.28 

42,179,091.77 

2,830,550.67 

1,030,000.00 

- 

25,339,544.00 

108,464,756.39

17,599,502.76 

126,776,224.91

92,788,109.91 

25,583,116.89 

14,380,545.78 

45,084,469.39 

2,235,327.85 

5,461,550.00 

43,100 

33,988,115.00 

132,100,642.55

รวม 175,400,899.20 171,933,990.69 185,157,333.65  230,243,229.55  276,476,370.22 
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แผนภูมิแสดงสถานะการคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

รายรับ-รายจาย (รายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

การเปรียบเทียบรายจายประจํา/รายจายเพื่อการลงทุน  

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให    (เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
 

หนวย  :   ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 

หนวย :  ลานบาท 
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ขอมลูดานพาณิชย 

 
1.  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จํานวน   1   แหง  

2.  สถานธนานุบาลเอกชน   จํานวน   2   แหง  

 

สถานธนานุบาล 
 

ชื่อ / รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 

1. เงินทุน 

2. เงินทุนหมุนเวียน 

3. กําไรสุทธิ 

4. จํานวนผูใชบริการ 

5. ทรัพยสินหลุดจํานํา 

33,143,532.34 

2,719,096.05 

4,220,200.52 

24,022.00 

3,384,450.00 

35,591,248.64 

2,447,716.30 

5,821,830.10 

27,542.00 

3,396,750.00 

39,018,764.20 

3,427,515.56 

5,422,746.72 

25,924.00 

3,322,950.00 

42,218,508.37 

3,145,193.10 

6,006,691.95 

26,504.00 

2,312,950.00  

45,707,389.70 

3,483,881.33 

5,908,940.65 

29,923.00 

1,950,750.00  
 

ที่มา  :   สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

 

 

 

 

@@@@@@@@@ 
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สวนที่  3 

ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาประจําป  พ.ศ.  2549 

  แผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  (พ.ศ.  2549 – 2551) ประจําป พ.ศ.  2549   

และฉบับแกไขเพิ่มเติม   จํานวน  2  ฉบับ   ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น   417   โครงการ   เทศบาล

สามารถดําเนินการไดจํานวน   212  โครงการ   คิดเปนรอยละ  50   ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ     การปรับปรุงพื้น ที่   และการกอสราง

สาธารณูปการอันเปนการสงเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน     เช น   การ

กอสรางซอมแซมถนน  ทอระบายน้ํา   ไฟฟา   เปนตน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  

118  โครงการ  คิดเปนรอยละ  28    ของจํานวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลสามารถดําเนินการได

ทั้งหมดจํานวน    31    โครงการ  คิดเปนรอยละ  26  ของจํานวนโครงการในสาขานี้  

  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล

ควรกระทําเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ  ใน

เมือง  ใหดําเนินไปดวยความม่ันคงยิ่งขึ้น  และขยายตัวออกไปรับการเพิ่มขึ้นของประชากร  และวิถีทาง

ธุรกิจใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน   1   โครงการ   คิดเปนรอยละ  0  ของ

จํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด   1    โครงการ  คิดเปนรอยละ  100  

ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 

  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม

ประกอบดวยประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยวทุกรูปแบบ  พัฒนาแหลงทองเที่ยว อนุรักษฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานประจําป    เปนตน   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน    

5   โครงการ   คิดเปนรอยละ  1   ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด  

จํานวน   2   โครงการ   คิดเปนรอยละ  40  ของจํานวนโครงการในสาขานี้  

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  เปนการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับดาน

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น   สงเสริมและ

พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน   60  

โครงการ   คิดเปนรอยละ   14  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด  

จํานวน   51  โครงการ  คิดเปนรอยละ  85   ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม        เปนการพัฒนาครอบคลุม 

กิจกรรมที่เทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีอยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มี

คุณคาและที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสรางบรรยากาศ

แหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  94  

โครงการ คิดเปนรอยละ  22  ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาลสามารถดําเนินการไดท้ังหมด  

จํานวน    76  โครงการ คิดเปนรอยละ  80   ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี    เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม 

ที่เทศบาลพึงกระทํา  เพื่อเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวนแหนและรักษาไวซึ่งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารใหสามารถอํานวยการบริการแก

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เช น  การสงเสริมความรูความสนใจกับกิจการของทองถิ่น   การ

ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  

139  โครงการ คิดเปนรอยละ  33   ของจํานวนโครงการท้ังหมด   เทศบาลสามารถดําเนินการไดทั้งหมด  

จํานวน    51  โครงการ   คิดเปนรอยละ  36   ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 

 

แผนภูมิแสดงการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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จากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดป พ.ศ. 2549  ในยุทธศาสตรการพัฒนาจํานวน  6  

ยุทธศาสตร   มีโครงการบรรจุในแผน  จํานวนทั้งสิ้น  417 โครงการ  เทศบาลสามารถดําเนินการตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทั้งหมด  จํานวน  212  โครงการ    คิดเปนรอยละ  50  ของจํานวน

โครงการท้ังหมด 

เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดทุกโครงการ 

เนื่องจากมีปจจัย และสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาหลายประการ    เช น  

  1. ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดประมาณการรายรับไวสูงกวา

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2548  เนื่องจากตองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ  พ.ศ. 2542  แต

เทศบาลไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่ประมาณการรายรับไว  เนื่องจากปจจัยหลายอยาง  เช น  

ภาวะเศรษฐกิจ  นโยบายทางการเมือง  จึงทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ  ท่ี

ตราไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2549  ได 

2. ปจจัยดานปญหาของทองถิ่น  มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เทศบาลจึงจําเปนตอง 

พิจารณาดําเนินการแกไขปญหาที่รุนแรงและสําคัญตามลําดับกอนหลัง 

  3. ปจจัยดานนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของปญหา      ความตองการของ

ประชาชนและทองถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาของทองถิ่น   จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบาย

ใหสอดคลองในการบริหาร  ทําใหโครงการตาง ๆ  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลตองปรับเปล่ียนไป

ตามนโยบายและจําเปนตองกระจายการพัฒนาไปทุก ๆ  สาขาอ่ืน 

  จากปจจัยเหลานี้ ทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา 

ทั้งหมดท่ีกําหนดไว  แตอยางไรก็ตาม  เทศบาลสามารถนําปจจัยเหลานี้มาศึกษาวิเคราะหสรุปเพื่อเปน

ขอมูลและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาในปตอ ๆ ไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

สวนที่  4 

สรปุยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

รอยเอ็ดเมืองนาอยู    ผูคนนารัก   ฟูมฟกตํานานเมือง 
 

ลือเลื่องประเพณ ีวัฒนธรรม        งามล้ําแหลงทองเที่ยว 
********* 

 

รอยเอ็ดเมืองนาอยู หมายถึง บานเมืองมีภู มิทัศนสวยงาม  มีความเปนระเบียบ 

  เรียบรอย  มีสิ่งแวดลอมดี  มีบริการขั้นพื้นฐานทั้ง  

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางเพียงพอให 

สังคมชุมชนเกิดความสามัคคี  มีสวนรวมในการ 

ทํางานและรับผิดชอบชุมชนตนเองมากข้ึน รวมทั้ง 

 เปนสังคมปลอดยาเสพติด                  

ผูคนนารัก                หมายถึง ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดีท้ังรางกาย 

และจิตใจ ประพฤติตนตามคําสอนของศาสนา มีจิตใจ 

โอบออมอารี และมีคุณธรรม  ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎ  

กติกาและระเบียบของสังคม 

ฟูมฟกตํานานเมือง หมายถึง อนุรักษ  ฟนฟู  เผยแพรประวัติความเปนมาของเมือง 

  รอยเอ็ด เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาสืบตอและ 

  หวงแหนตอไป 

ลือเลื่องประเพณี         หมายถึง การอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

วัฒนธรรม  อันดีงามใหคงอยูสืบไป ตลอดจนการพัฒนาเพื่อ 

 สงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น  

งามล้ําแหลง หมายถึง การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวใหสวยงามใหสอดคลอง 

ทองเที่ยว กับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและการสงเสริมการ 

 ทองเที่ยวและเพิ่มรายไดในทองถิ่น  
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พันธกิจ 
 

พันธกิจที่  1 เพิ่มศักยภาพของเ มือง 

 

พันธกิจที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
 

พันธกิจที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 

จุดมงหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ดําเนินการพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถวนหนา  

2. ดําเนินการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภาคประชาชน 

3. ดําเนินการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา 

4. ดําเนินการพัฒนาเพื่อใหเกิดการสรางจิตสํานึกรักทองถิ่น 

5. ดําเนินการพัฒนาสงเสริมการสรางรายไดใหกับประชาชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

6. ดําเนินการพัฒนาฟนฟูและจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองใหนาอยูและยั่งยืน  

7. ดําเนินการพัฒนาองคกรเทศบาลใหเปนองคกรธรรมาภิบาล 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจที่  1  เพิ่มศักยภาพของเมือง 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets)  

(Goals) (kpIs) (Bascline  

Data) 

ป 51 ป 52 ป 53 

1.  เพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับและระบายน้ํา 

1.  จุดน้ําทวมขังหลังจากฝนตกไมเกิน  

30 นาที (กรณีฝนตกหนัก) ลดลง 

4  แหง 3  แหง 1  แหง - 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการ

คมนาคม 

2.  ความเร็วเฉล่ียที่ใชในการเดินทางใน

เสนทางท่ีสําคัญเพิ่มขึน้ 

15  กม./ชม. 

 

18 20 20 

3.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และผังเมือง 

3.  พื้นที่สีเขยีวตอประชากรเพิ่มขึ้น 10.81  ตร.ม./คน 12 14 15 

 4.  จํานวนพื้นท่ีผิวจราจรท่ีเพิ่มขึน้สะสม 337,020  ตร.ม. 343,020 349,020 355,020 

 5.  จํานวนพื้นท่ีผิวถนนท่ีไดรับการ

ปรับปรุงผิวจราจร 

142,604  ตร.ม. 30,359 32,692 39,553 

 6.  จํานวนพื้นท่ีเฉพาะและเหมาะสมท่ี

ไดรับการพัฒนา 

1  แหง 1  แหง 1  แหง 1  แหง 

 7.  จํานวนความยาวของบาทวิถีท่ีมีสภาพ

รมร่ืนและสะดวกตอการสัญจร 

3,500   เมตร 

 

3,800 เมตร 

 

4,000 เมตร 

 

4,500 เมตร 

 

 8.  จํานวนทางลาดท่ีอํานวยความสะดวก 

ตอการสัญจรของประชาชนพรอมท้ังผู

พิการ 

10  แหง 

 

12  แหง 

 

15  แหง 

 

18  แหง 

 

4.  สงเสริมการทองเท่ียว 9.  จํานวนสถานท่ีทองเที่ยวมีการ 

บูรณาการปรับปรุงซอมแซมสถานท่ี

ทองเที่ยวใหอยูในสภาพดีขึน้ 

1  แหง 

 

2  แหง 

 

3  แหง 

 

4  แหง 

 

5.  มีสิ่งแวดลอมท่ีดีตอการ

ดํารงชีวิต 

10.  ความสะอาดเมืองผานเกณฑการ

ประเมิน 

-  รอยละของปริมาณขยะที่นําไปกําจัด

ลดลง 

 

 

รอยละ  10 

 

 

รอยละ  10 

 

 

รอยละ  10 

 

 

รอยละ  10 

 -  ปริมาณขยะที่ตกคางในชุมชนลดลง 

ไมเกิน 

รอยละ  5 รอยละ  5 รอยละ  5 รอยละ  5 

 -  ถนนสายหลักมีผลการประเมินดาน

ความสะอาดเพิ่มขึ้น 

รอยละ  80 รอยละ  80 รอยละ  80 รอยละ  80 

 11.  รอยละของสถานประกอบกิจการ 

บันเทิงมีคาระดับเสียงภายในสถาน

ประกอบการตามเกณฑในเทศบัญญัติ 

 เฉล่ีย 90 เดซเิบล 

รอยละ  85 รอยละ  90 รอยละ  95 รอยละ  100 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจที่  2   พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูล

พื้นฐาน 

เปาหมาย  (  Targets)  

(Goals) (kpIs) (Bascline  

Data) 

ป 51 ป 52 ป 53 

6.  ผูดอยโอกาสในสังคม

สามารถเขาถึงบริการสาธารณะ

ครอบคลุมและทั่วถึง 

12.  ผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับ

การสงเคราะหอยางทั่วถึง 

358  คน ไมนอยกวา

รอยละ  50 

 

ไมนอยกวา

รอยละ  50 

 

ไมนอยกวา 

รอยละ  50 

 

 13. จํานวนบานที่โครงการชวยเหลือ 

ดานท่ีอยูอาศัย 

90  หลัง 54  หลัง 53  หลัง 53  หลัง 

7.  ประชาชนมีความปลอดภัย 

ในชีวิต และทรัพยสิน 

14.  จํานวนจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ

จราจรทางบกในเขตเทศบาลลดลง 

13  จุด 

 

ลดลง 2 จุด ลดลง 2 จุด ลดลง 2 จุด 

 15.  จํานวนคร้ังการเกิดอัคคีภัยลดลง 15  ครั้ง/ป  

 

ไมเกิน 14 

ครั้ง/ป  

ไมเกิน 12 

ครั้ง/ป  

ไมเกิน 10 

ครั้ง/ป  

 16.  ระยะเวลาในการระงับอัคคีภัย

ไดเร็วขึ้น 

 

เฉล่ีย  30  นาที 

(รายใหญ) 

เฉล่ีย  10  

นาที (รายเล็ก) 

เฉล่ีย  25  นาที 

(รายใหญ) 

เฉล่ีย  8  นาที 

(รายเล็ก) 

เฉล่ีย  20  นาที 

(รายใหญ) 

เฉล่ีย  7  นาที 

(รายเล็ก) 

เฉล่ีย  15  นาที 

(รายใหญ) 

เฉล่ีย  5  นาที 

(รายเล็ก) 

8.  ประชาชนมีสุขภาพและ

พลานามัยแข็งแรง 

17.  อัตราปวยดวยโรคติดตอทองถ่ิน

ดีเกณฑมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข 

- อัตราปวยโรคไขเลือดออกไมเกิน 

50  คน/แสนประชากร 

 

 

 

ไมเกิน17  คน 

 

 

 

17  คน 

 

 

 

17  คน 

 

 

 

17  คน 

 18.  รอยละของเยาวชนในเขต

เทศบาลมีความรูเรื่องโรคเอดสและ

ตระหนักตอผลกระทบโรคเอดส 

รอยละ70 รอยละ  80 รอยละ  80 รอยละ  80 

 19. รอยละของหญิงต้ังครรภในเขต

เทศบาลไดรับการตรวจครรภกอน

คลอดตามเกณฑ 

รอยละ  100 รอยละ 100 รอยละ  100 รอยละ  100 

9.  การสรางเสริมสุขภาพ 20. รอยละของสวมสาธารณะผาน

เกณฑสุขานาใช 

2  แหง 

 

รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

 21.  รอยละของรานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหารในแตละ

ประเภทผานมาตรฐานอาหาร

สะอาด รสชาติอรอย  

รอยละ  62.22 รอยละ  70 รอยละ  75 รอยละ  80 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจที่  2   พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets)  

(Goals) (kpIs) (Bascline  

Data) 

ป 51 ป 52 ป 53 

 22.  จํานวนชุมชนที่สามารถควบคุมและ

ปองกันการระบาดของยาเสพติด 

20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน 

 23.  ประชาชนอายุ  6  ป  ขึ้นไป  อออก

กําลังกายอยางนอยสัปดาหละ  3  วัน ๆ 

ละ  30  นาที 

รอยละ  60 รอยละ  60 รอยละ  70 รอยละ  80 

 24.  รอยละผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุและมีกิจกรรมทุกเดือน 

รอยละ  66.99 รอยละ  70 รอยละ  75  รอยละ  80 

 25.  จํานวนชมรมหรือกลุมท่ีประชาชน

ในเขตเทศบาลรวมตัวกัน  เพื่อทํา

กิจกรรมการออกกําลังกาย 

8  ชมรม 8  ชมรม 9  ชมรม 10  ชมรม 

 26.  รอยละของโรงเรียนทุกสังกัด 

ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 

12  แหง รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

10.  ประชาชนมีการศึกษา 27.  นักเรียนและเด็ก เยาวชนที่ดอย

โอกาสไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

รอยละ  95 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

 28.  โรงเรียนในสังกัดแตละโรงเรียนผาน

เกณฑคุณภาพการประเมินทั้งภายในและ

ภายนอก อยางนอยผานเกณฑ ระดับ 4  

สวนเกณฑ ระดับ 5  ผานรอยละ 30 

รอยละ  95 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

 29.  นักเรียน  เยาวชน  และประชาชน  มี

จิตสํานึกรักและหวงแหนทองถิ่น 

รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

 30.  รอยละของจํานวนนักเรียนและ

ประชาชนมีการศึกษาตอในระดับท่ี

สูงขึ้น 

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาย

อาชีพ 

 

 

 

รอยละ  90 

 

 

 

รอยละ  95 

 

 

 

รอยละ  95 

 

 

 

รอยละ  95 

 -  ระดับอุดมศึกษาหรือสายอาชีพ รอยละ  85 รอยละ  90 รอยละ  90 รอยละ  90 

 31.  จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานเกณฑ

มาตรฐาน 

 

2  แหง รอยละ  100 

ผานเกณฑ 

รอยละ  100 

ผานเกณฑ 

รอยละ  100 

ผานเกณฑ 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจที่  2   พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets)  

(Goals) (kpIs) (Bascline  

Data) 

ป 51 ป 52 ป 53 

11.  ประชาชนมีความหวง

แหนในวัฒนธรรมแสดงภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

32.  จํานวนชุมชนที่จัดงานประเพณีดวย

ตนเอง 

20  ชุมชน รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

 33.  คุณภาพของการจัดงานประจําปของ

เทศบาล 

-  รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวม 

(ลูกคา) 

รอยละ  85 รอยละ  86 รอยละ  88 รอยละ  90 

 34.  จํานวนของปราชญชาวบานและ

สาขาท่ีสอนเพิ่มขึ้น  8  สาขา  ครอบคลุม

ทุกกลุมสาระ 

รอยละ  80 รอยละ  90 รอยละ  95 รอยละ  100 

12.  ชุมชนมีศักยภาพทาง

เศรษฐกิจ 

35.  กลุมอาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนและ

ผานเกณฑการประเมิน 

10  กลุม 

 

4  กลุม 

(3-5 ดาว) 

7  กลุม 

(3-5 ดาว) 

10  กลุม 

(3-5 ดาว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



36 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจที่  3   เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets)  

(Goals) (kpIs) (Bascline  

Data) 

ป 51 ป 52 ป 53 

13.  บุคลากรมีความรู

ความสามารถ 

 

36. บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา 

 

บุคลากรทุกระดับ

ไดรับการพัฒนา  

 1  ครั้ง/ป  

ไมนอยกวา 

1  ครั้ง/ป  

ไมนอยกวา 

1  ครั้ง/ป  

ไมนอยกวา 

1  ครั้ง/ป  

 37. รอยละจํานวนอปพร.ท่ีมีความ

มุงมั่นในการบริการสาธารณะ 

รอยละ  50 รอยละ  53 รอยละ  55 รอยละ  56 

14.  การสงเสริมให

ประชาชนมีความเขมแข็ง 

38.จํานวนชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งพา

ตนเองไดมากขึ้น 

10  ชุมชน 

 

5  ชุมชน 3  ชุมชน 2  ชุมชน 

 39. รอยละของการใชสิทธิเลือกต้ัง 

ทุกระดับ 

สท  รอยละ 54.53 

(ณ วันที่ 1 ก.พ. 47) 

ไมนอยกวา 

รอยละ  60 

ไมนอยกวา 

รอยละ  62 

ไมนอยกวา 

รอยละ  65 

  ส.อบจ.  รอยละ  

56.07 

ไมนอยกวา 

รอยละ  60 

ไมนอยกวา 

รอยละ  62 

ไมนอยกวา 

รอยละ  65 

  สส. รอยละ  60.40 

(ณ วันที่ 2  เม.ย. 49) 

ไมนอยกวา 

รอยละ  62 

ไมนอยกวา 

รอยละ  64 

ไมนอยกวา 

รอยละ  66 

  สว. รอยละ  61.43 

(ณ วันที่  22 มี.ค.49)

ไมนอยกวา 

รอยละ  63 

ไมนอยกวา 

รอยละ  65 

ไมนอยกวา 

รอยละ  67 

15.  มีระบบการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ 

40.ความพึงพอใจของประชาชนใน

การบริหารจัดการเมือง 

ไมนอยกวา   

รอยละ  80 

ไมนอยกวา 

รอยละ  80 

ไมนอยกวา 

รอยละ  80 

ไมนอยกวา 

รอยละ  80 

 41.รอยละของจํานวนโครงการที่

สามารถจัดซื้อจัดจางทันตาม

กําหนดเวลา 

รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

 42. รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจาย

ตามแผนการเบิกจายเงิน 

รอยละ  90 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

16.  การบริหารงบประมาณ

แบบมุงผลสัมฤทธิ์  

43.  รอยละของโครงการท่ีผลผลิตผาน

การประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค 

รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

17.  พัฒนาการจัดเก็บรายได 44.  รอยละของรายไดท่ีเทศบาล

จัดเก็บไดตอรายไดท่ีเทศบาล 

ประมาณการไว (เพิ่ม,ลด) 

รอยละ  6.45   เพิ่ม 

 

รอยละ  3 รอยละ  3 รอยละ  3 

 45.  รอยละของผูมาชําระภาษี คาเชา 

คาธรรมเนียมตอผูท่ีอยูในขายทั้งหมด 

 

รอยละ  91.07 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  พันธกิจที่  3   เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  (  Targets)  

(Goals) (kpIs) (Bascline  Data) ป 51 ป 52 ป 53 

18.  ระบบสารสนเทศในการ

บริหารจัดการและบริการมี

คุณภาพ 

46.รอยละของบุคลากรมี

ความสามารถในการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ี

จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 รอยละ  100 

 47.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อ 

การจัดการและการบริหาร 

จัดทํารายงานผลการ

วิเคราะหและออกแบบ

ระบบงานเทศบาล 

มีระบบงาน

ภายใน  60 %  

มีระบบงาน

บริหาร

ประชาชน  

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีระบบงาน

ภายใน  60 %  

มีระบบงาน

บริหาร

ประชาชน  

50 % 

มีระบบงาน

ภายใน  60 %  

มีระบบงาน

บริหาร

ประชาชน  

50 % 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

  จากสภาพความเปนจริงผลการดําเนินงานที่ผานมา ความมุงหวังในอนาคตและแนวทาง 

การพัฒนาที่จะสงเสริมหรือสนองตอบความตองการใหบรรลุผลตามความมุงหวัง  และสนองตอบตอ

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ดังนี้ .- 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน 

สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 

- เพื่อกอสรางถนนหนทาง สะพาน ปรับปรุง 

ระบบระบายน้ําและทางเทาบนถนนทุกสาย  

ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพ 

และความรมรื่นเขียวขจี 

1.2  พัฒนาระบบจราจร - ติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะและสัญญาณไฟ 

  จราจรใหเพียงพอท่ัวถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

  การใชรถใชถนนใหมีประสิทธิภาพ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแก 

      ประชาชน 

- เพื่อเพิ่มรายไดและสรางอาชีพใหแก 

  ประชาชน 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

3.1 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการ 

      ทองเที่ยว 

- เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธ    เผยแพร    

   การทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

3.2 บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลง 

      ทองเที่ยว 

- เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุง 

สิ่งอํานวยความสะดวก  เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว   

สงเสริม  อนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมงาน  

ประเพณีและงานประจําป 
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                        4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

                            

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษา 

      และวัฒนธรรมในชุมชน  

- เพื่อเสริมสรางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น 

- เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

   และประเพณีทองถิ่น  

4.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ - เพื่อสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม 

 นันทนาการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

  

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพ 

อนามัยของประชาชน 

-  เพื่อใหประชาชนรูจักควบคุมโรคและ 

   ปองกันโรคตางๆ และมีสุขภาพอนามัยดีข้ึน 

5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ - เพื่อใหช ุมชนมีความสะอาดและปลอดโรค 

   อันจะทําใหเกิดความเปนอยูในชุมชนดวย 

   ความผาสุขและสะอาด 

5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด - เพื่อลดการระบาดยาเสพติด  และปองกัน 

  ยาเสพติดกลับมาระบาด 

5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทา- 

      สาธารณภัย 

- เพื่อเสริมสรางหรือหามาตรการปองกันภัยที่ 

   จะมีตออาคารบานเรือน  สาธารณสมบัติ   

   และชีวิตผูคนที่พักอาศัย 

5.5   พัฒนาระบบการรักษาความสงบ 

      เรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 

- เพื่อสรางชุมชนใหมีความม่ันคง  ปลอดภัย 

   มีความเปนระเบียบเรียบรอย 

5.6  สังคมสงเคราะห -  เพื่อสงเคราะหเด็กและเยาวชน  คนชรา  

 คนพิการ  ทุพพลภาพ  ประชาชน  ผูทุกขยาก   

ขาดแคลน  ไรที่พึ่ง  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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   6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอน 

      หยอนใจและสวนสาธารณะ 

- เพื่อบูรณะปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ 

  และประชาชนมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 

6.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน 

       การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดลอม 

- เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ 

  จัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให  

  แกประชาชนและเฝาระวังและปองกัน 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย -  เพื่อทําการบําบัดสภาพแวดลอมที่เปน 

   อันตรายตอการดํารงชีวิตของประชาชนให 

   ดีข้ึน  ตลอดจนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ 

   ถูกทําลายใหกลับคืน  หรือทดแทนดวย 

   ทรัพยากรท่ีมีคุณคาทัดเทียมกัน 

6.4 บําบัดและจัดการขยะ 

 

- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยและกากของเสียที่เกิด 

   จากชุมชน 
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

  

แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค 

7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

- เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสมีสวนรับรู  

แสดงความคิดเห็นหรือรวมทํางาน ทํา 

กิจกรรมกับเทศบาลและประชาสัมพันธ 

ปลูกฝงใหประชาชนในชุมชนมีความรูและ 

เขาใจกิจการของเทศบาลและรักษาสิทธิ 

ของตน  ปฏิบัติใหถูกตองกับความคาดหวัง 

ของทางราชการ 

7.2 สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับ 

กิจการของทองถิ่น 

- เพื่อประชาสัมพันธปลูกฝงใหประชาชนม ี

  ความรูและเขาใจในกิจการของเทศบาลและ 

  รักษาสิทธิและเสียงของตน ปฏิบัติให 

 ถูกตองกับความคาดหวังของทางราชการ 

7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร - เพื่อยกระดับความรูความสามารถของ 

พนักงานเทศบาลใหสามารถปฏิบัติงาน 

อยางมีประสิทธิภาพและมีกําลังใจปฏิบัติ 

งานอยูตลอดเวลา 

7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได - เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเทศบาล 

7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช 

และสถานที่ปฏิบัติงาน  

- เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ 

ปฏิบัติงานใหเพียงพอ ทันสมัย และ 

เหมาะสมเพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเปนการประหยัด 

คาใชจาย 

7.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน 

และบัตร 

- เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของ 

เทศบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต 

เทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 

  2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขาย

ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล 

  3.  สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยง

ประสานกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  4.  พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยใหมี

สัญญาณไฟ  ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 

  5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 

  6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนในการรณรงค

สรางจิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 

  7.  กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเ มืองใหเกิดประสิทธิภาพ

สอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

  8.  สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

ใหแกชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม 

9.   ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึง  

ชุมชนอยางท่ัวถึง 

10.  สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เช น ไฟฟา ประปา  

โทรศัพทและการส่ือสารดานโทรคมนาคมอื่น ๆ ไปสูชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  

  11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและอํานวย

ประโยชนดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน 

  12. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่  ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย ตลอดจนเกาะกลาง

ถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 

  13.   สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพื้นที่วาง รวมทั้งที่ของ

หนวยงานราชการ  เอกชน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนและประชาสังคมเพื่อนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

  2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ 

  3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาที่ระลึกของชุมชน 

  4. ฝกอบรมให มีความรูและทักษะในเชงิธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และ

ตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

  1.  สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   

ใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของภาคอีสานตอนกลาง 

2.  พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกจุดดึงดูดนักทองเที่ยว  

สงเสริมอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และงานประจําป 

  3.  สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

  แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตร 

ใหมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

  2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตาง 

ๆ  เช น  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก  โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ    เทศบาล    

ภาคเอกชน  ชุมชนและครอบครัว 

  3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  

  4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพื่อกระตุนและ

สนับสนุนการคนควาความรูของครอบครัวและชุมชน 

  5.   สงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของ

กลุมเปาหมายตาง ๆ  ทั้งในระบบ  นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
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  6. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร ใหมี

ความสมดุลสัมพันธกัน    ทั้งหลักสูตรที่เนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรที่เนนความ

สนใจของผูเรียน  และหลักสูตรทองถิ่นที่เปนภู มิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน  

  7.  สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการคนควา วิจัย การ

สาธิตการสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กที่ มีปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

  8. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมอยาง

ตอเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  9.  พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเปน

ทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  

  10. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ใหทันสมัย

ถูกตองเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนา  

2.  สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 

  3.  สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปน

ประโยชนตอสุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

  4. สงเสริมใหหนวยงาน ของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ

จัดกิจกรรมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง รวมทั้งจัดใหมีสถานที่ออกกําลัง

กายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง  

  5.  สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอย

ควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 

  6.  สนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข  โดยการพัฒนา 

องคความรูตามภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุข 

  7.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและ

โรคติดตออื่น ๆ 

  8. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดย 

ใหมีมาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
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  9. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมี

เครื่องมืออุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอม ตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสา

ธารณภัยได 

  10. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 

  11. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพึ่งตนเองได ตระหนักถึงหนาที่

ทั้งตอตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนา

กระบวนการสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่ มีคุณภาพแกสังคม 

  12.  สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   และ

รวมมือกันเผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 

  13.  สงเคราะหเด็กและเยาวชน  คนชรา  คนพิการทุพพลภาพ  ประชาชน  ผูทุกขยาก  ขาด

แคลน ไรที่พึ่ง  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

  1.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหม

อยางเหมาะสม 

  2. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสงและ

การกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

  3. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชน

ไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความ

รวมมือในการปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  4.  จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพื้นที่สีเขียว   เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มี 

สีเขียวพื้นที่โลงและสวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจํานวนคน และการเจริญเติบโตของชุมชน 

รวมท้ังเพื่อเปนการเสริมสรางภูมิทัศนทองถิ่น  

5.  สงเสริม ประสาน และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง   ภูมิภาคและ 

ทองถิ่นอื่น   องคกรเอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ด ี

  แนวทางการพัฒนา 

  1.  พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงาน ของเทศบาลให มีประสิทธิภาพ   มุงผลสัมฤทธิ์ของ

การบริหารงบประมาณ 

  2.  เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคม  

ทั้งภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ   ส่ือมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการ

รวมคิดรวมทํารวมรับผิดชอบและรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  3. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ใหเนน

ความสามารถ และสรางประโยชนใหแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพื่อ 

รองรับการกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ   และเพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรงใส 

  4. พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือเครื่องใชในการบริการประชาชนและนําเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 

  5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน  การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อสราง

กระบวนการเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพื่อการสรางชุมชนที่เขมแข็ง 

  6. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาตนเองและชุมชน 

  7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและ

คาธรรมเนียมที่มุงความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และใหรายไดเพียงพอในการบริการ 

จัดการดานสังคมอยางทั่วถึง  

  8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยาง

ทั่วถึง  

  9. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานที่ฟุมเฟอยทุกประเภท    ตลอดจนการใชมาตรการ

ประหยัดไฟฟา  น้ํามัน  ดวยการจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแทนที่ 
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ยุทธศาสตรที่  1 :  การเปนศูนยกลางการผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิสูตลาดโลก 

  วัตถุประสงค 

  (1)  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัดรอยเอ็ดเปนศูนยกลางการผลิตและการ

จําหนายขาวหอมมะลิในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอยางแทจริง  

(2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิใหมีผลผลิต 

และการจําหนายขาวหอมมะลิในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอยางแทจริง  

(3) เพื่อใหขาวหอมมะลิที่ผลิตจากจังหวัดรอยเอ็ดไดรับความเชื่อถือและมีชื่อเสียง 

มากยิ่งขึ้น 
 

  แนวทางการดําเนินงาน   ประกอบดวย  3  แนวทาง คือ 

1. มีศูนยกลางการรวบรวมและกระจายขาวหอมมะลิเพื่อการสงออกในประเทศและ 

ตางประเทศ 

   (1)  จัดใหมีทาขาวขนาดใหญเพื่อเปนแหลงรวบรวมและกระจายขาวหอมมะลิที่ผลิต

ไดในจังหวัดรอยเอ็ด    และเปนกลไกในการซื้อขายระหวางเกษตรกรกับพอคาทั้งในและตางประเทศ 

   (2)  เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิมีเปนจํานวนมาก แตไมมีอํานาจตอรองในเรื่อง

ผลประโยชน ดังนั้นควรจัดตั้งเปนสมาคมผูปลูกขาวหอมมะลิจังหวัดรอยเอ็ดข้ึน เพื่อเปนผูผลักดันนโยบาย

และตอรองผลประโยชนทางการคา 

(3) พื้นที่การปลูกขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไหเขตจังหวัดรอยเอ็ดมีสัดสวนท่ีมาก 

กวาจังหวัดอื่น ๆ  ดังนั้นควรพัฒนาใหเปนเขตสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงเพื่อการสงออก 

  2.พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิใหมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงขึ้น  

โดยยังคงคุณภาพและเอกลักษณความหอมไว 

   (1)  ควรมีระบบและวิธีการการพัฒนาพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี  เพื่อแจกจายหรือ

จําหนายใหแกเกษตรกรอยางเพียงพอและทั่วถึง  

   (2)  ควรมีการพัฒนาและขยายระบบชลประทานใหทั่วถึงและเพียงพอ 

(3) ควรปรับปรุงคุณภาพดินและระบบแปลงนาใหเหมาะสมกับการปลูกเพื่อเพิ่มผล 

ผลิตตอไรใหสูงขึ้น 
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  3. ขาวหอมมะลิที่ผลิตจากจังหวัดรอยเอ็ด ไดรับความเชื่อถือและมีชื่อเสียงมากย่ิงขึ้นโดย 

   (1)  ควรมีระบบควบคุมและการประกันคุณภาพและมาตรฐานขาวหอมมะลิที่ผลิต

ไดในจังหวัดรอยเอ็ด โดยใหความสําคัญของคุณภาพและมาตรฐาน 

   (2) ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธที่แสดงถึงความสําคัญและความนาเชื่อถือของ

ตลาดและผูบริโภค  เช น การจัดแสดงผลผลิตประจําป  การเชิญชวนนักทองเที่ยวชมกระบวนการผลิต  การ

ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  มากขึ้น   เปนตน 

   (3) การจัดทําบรรจุภัณฑท่ีแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณเฉพาะตัวและแหลงที่มาของ

ขาวหอมมะลิ 
 

ยุทธศาสตรที่  2 :  การเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรายไดภาคการทองเที่ยว       

  วัตถุประสงค 

(1) เพื่อใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ด และนํารายไดเขาสู  

จังหวัดรอยเอ็ดมากขึ้น 

   (2)  เพื่อใหประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพตอเนื่องจากการทองเที่ยว 

   (3) เพื่อเปนการยกระดับแหลงทองเที่ยวของจังหวัดรอยเอ็ดสูระดับประเทศและ

ระดับสากลในอนาคต 

  แนวทางการดําเนินงาน   ประกอบดวย  3  แนวทาง  คือ 

   (1) ควรเรงรัดการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวท่ีจะมาเที่ยวชม 

พระ-มหาเจดียชัยมงคล  อําเภอหนองพอก อยางเรงดวน  เช น  ที่จอดรถ  รานอาหาร   หองสุขา  ราน

จําหนายของที่ระลึกรวมทั้งการจัดระเบียบพอคาแมคาที่นําผลผลิตมาจําหนายใหแกนักทองเที่ยว  นอกจากนี้   

ควรมีการเตรียมการจัดหามัคคุเทศกนํานักทองเที่ยวท่ีเปนหมูคณะ  เพื่อไดรับทราบเรื่องราวความเปนมา

และความวิจิตรพิสดารที่ชางไดสรางสรรคไว      เพื่อใหเกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยว 

   (2) ในสวนของการทองเที่ยวในเขตทุงกุลารองไห     ควรจะพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร (โบราณสถาน)  และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวแบบ    Long  Stay  โดยเฉพาะ

ในชวงของการปลูกและเก็บเกี่ยวขาว ประกอบกับการแสดงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวอีสานในทุงกุลา

รองไห 

(3)   การทองเที่ยวแหงประเทศไทยควรเขามาดูแลในการประชาสัมพันธแหลง  

ทองเที่ยวท้ัง   2  แหง ใหมากข้ึนเพื่อยกระดับใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในปฏิทินการ

ทองเที่ยวหรือมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันโดยทั่วไป 
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ยุทธศาสตรที่  3 :  การเพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดจากภาคการบริการแรงงาน 

 

  วัตถุประสงค 

   (1) เพื่อใหแรงงานของจังหวัดรอยเอ็ดไดรับการพัฒนาฝ มือและความรูทักษะ ใน

วิชาชีพที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

(2) เพื่อดึงดูดใหนักลงทุนหรือผูประกอบการตัดสินใจนําเงินมาลงทุนท่ี 

จังหวัดรอยเอ็ดมากขึ้น  โดยอาศัยศักยภาพและขอไดเปรียบดานแรงงานเปนการจูงใจ 

  แนวทางการดําเนินงาน   ประกอบดวย  2  แนวทาง  คือ 

(1) เรงพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในสถาบันการศึกษาและการฝกอบรมแรงงาน 

ใหมีความรูทักษะในวิชาชีพที่สอดคลองและเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในทองถิ่น ภายในประเทศและ

ตางประเทศอยางตอเนื่อง  รวมทั้งเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ  สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อการ

เดินทางไปทํางานตางประเทศ      นอกจากนี้ควรใหความสําคัญกับการยกระดับผูประกอบการใหสามารถมี

การจางแรงงานมากขึ้น 

(2) ควรจัดระบบขอมูลแรงงานที่สามารถใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของ 

นักลงทุนหรือผูประกอบการในการมาลงทุนท่ีจังหวัดรอยเอ็ดได  โดยมีการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เชน 

 Internet   สื่อสิ่งพิมพ  แผนปลิว/แผนพับตาง ๆ  หนังสือเชิญชวน  สถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุน 

ตาง ๆ  เปนตน 

(3) ควรสรางโอกาสการประกอบการอาชีพอิสระ  โดยการพัฒนาหลักสูตร 

ประกอบอาชีพอิสระ   รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นเพื่อประกอบอาชีพเสริมมากขึ้น   ทั้งนี้    เพื่อรองรับ 

ทิศทางและโอกาสการพัฒนาของจังหวัด 

(4) ควรสงเสริมการรับชวงการผลิตระหวางโรงงานกับชุมชน (Sub Contract)  

และเชื่อมโยงการผลิตสินคาของชุมชนกับโรงงาน โดยใชมาตรการดานภาษี     ดานที่ดิน    และดาน 

แรงงานสนับสนุน 
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ยุทธศาสตรที่  4 :  การพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ดใหสอดคลองกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 
 

  วัตถุประสงค 

   (1)  เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความ 

ยากจนของประชาชน 

(2) เพื่อสรางสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน 

(3) เพื่อสรางการพัฒนาใหเกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 

(4) เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเ มืองที่ดี 

(5) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

(6) เพื่อปฏิบัติภารกิจอันเปนนโยบายรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ   เช น  

การแกไขปญหายาเสพติด   การปราบปรามการทุจริต  การปราบปรามผูมีอิทธิพล  การพัฒนาและสราง

โอกาสทางการศึกษา และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน 

  แนวทางดําเนินงาน  มี  6  แนวทาง   คือ 

(1) ลดจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ (20,000 บาท/คน/ป) จากขอมูล  

จปฐ.  ป  2545  ที่มีมากถึง  87,766  ครัวเรือน 

   (2)  สรางความม่ันคงในการทํางาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ตลอดจนการสรางครอบครัวใหมีความสุข 

(3)  สงเสริมรักษาและอนุรักษฟนฟูปาไม  และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ใหบริการน้ําชลประทานใหภาคเกษตรกรรมมากขึ้น 

(4) พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐมีความ 

โปรงใสและคุมคา 

(5) บรรเทาและแกไขปญหาการรองเรียนและชวยเหลือเหตุที่เกิดขึ้นจากภัย 

ธรรมชาติและสาธารณภัย 

(6) การดําเนินงานนโยบายของรัฐบาลในเรื่องยาเสพติด   การปราบปรามการ 

ทุจริตการปราบปรามผู มีอิทธิพล  การพัฒนาการศึกษาและสุขภาพของประชาชนจะตองไดรับการปฏิบัติ

อยางจริงจังและเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

 

 

 

 

 



51 

ปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  จากการจัดทําประชาคมเมือง การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประกอบดวย     

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน    คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน  สวนราชการ  องคกรเอกชน  แกนนําชุมชน และสื่อมวลชน   จํานวน  200  คน  เ ม่ือวันท่ี   

23   เมษายน  2550   ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     เพื่อทราบปญหาและความตองการของ

ประชาชน  โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้  

  ประเด็นปญหา 

1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  ปญหาระบบระบายน้ําอุดตัน  ตื้นเขิน   ไมไดมาตรฐาน  /  ปญหาน้ําทวมขัง  

ลักษณะ  ทอระบายน้ํามีไมเพียงพอ  ไมทั่วถึง   ทอที่มีอยูไมไดมาตรฐาน  อุดตัน เกิด

ปญหาน้ําทวมขัง   โดยเฉพาะในฤดูฝน 

ขอบเขต   ตามถนนหลายสายในเขตเทศบาล 

สาเหตุ    1.  การสรางถนนไมไดกอสรางระบบระบายน้ํา  

  2. ไมดูแลทอระบายน้ําเดิมใหใชการไดดี  เช น  การลอกทอ 

  3. กอสรางอาคารโดยไมคํานึงถึงและไมกอสรางระบบระบายน้ํา  

  4. ยังไมมีระบบการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ 

  5. ขาดแคลนงบประมาณดําเนินการ 

1.2 ปญหาถนน  ตรอก  ซอย  หรือทางเทา  ชํารุด  ไมไดมาตรฐาน 

ลักษณะ    ถนนบางสายชํารุดเปนหลุม  เปนบอ  ไมมีทางเทา  ไมมีทอระบายน้ํา  

ขอบเขต     ถนนและซอยตาง ๆ  ในเขตเทศบาล 

สาเหตุ    1. การขยายตัวของบานเมือง 

  2. การบรรทุกเกินพิกัดของยานพาหนะ 

  3. ถนนที่มีอยูเดิมไมไดมาตรฐาน และกอสรางมาเปนเวลานาน 

  4. เทศบาลมีขอจํากัดดานงบประมาณในการซอมแซม 

1.3 ปญหาไฟฟาสาธารณะชํารุด และมีไมทั่วถึง 

ลักษณะ   ไฟฟาสาธารณะมีไมเพียงพอ  และไมทั่วถึง  บางแหงชํารุด เสียหายบอย 

ขอบเขต    ถนนและซอยตาง ๆ  ในเขตเทศบาล 

สาเหตุ 1. การขยายตัวของชุมชน 

  2. การขยายไฟสาธารณะของเทศบาลยังไมเพียงพอและทั่วถึง 

  3. ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน 
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1.4  ปญหาการจราจรติดขัดไมเปนระเบียบ 

ลักษณะ    การจราจรคับค่ังและติดขัดบริเวณแยกที่สําคัญ และบริเวณหนาสถาน 

ศึกษาและบริเวณหนาหางสรรพสินคา    โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาเรงดวน 

ขอบเขต  ถนนสายหลักและบริเวณทางแยกที่สําคัญในเขตเทศบาล 

สาเหตุ   1. เครื่องหมายการจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรชํารุด  ไมชัดเจนไม 

    เพียงพอ  

2. ผูขับข่ีไมมีความรูหรือเคารพกฎจราจร 

3. ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 

  2.   ปญหาดานเศรษฐกิจ 

2.1 ปญหาการวางงาน 

ลักษณะ     ประชาชนในชุมชนยังไมมีงานทํา  ไมมีรายได  ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ  

ตามมา  เชน  ปญหาครอบครัว   ปญหาดานการประกอบอาชีพ  เปนตน 

ขอบเขต ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

สาเหตุ  ขาดการดูแลและสงเสริมการประกอบอาชีพจากหนวยงานของรัฐและ

องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ 

  3.   ปญหาดานสังคม 

3.1   ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน  ยังไมไดบริการอยางทั่วถึง 

ลักษณะ   ประชาชนขาดความรูความเขาใจในดานสุขภาพอนามัย และดาน 

สุขศึกษาเทาที่ควร 

ขอบเขต ชุมชนในเขตเทศบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนแออัด 

สาเหตุ 1. การใหการสุขศึกษาไมทั่วถึง  

  2. เทศบาลมีงบประมาณและบุคลากรอยางจํากัด / ไมเพียงพอ 

3.2  ปญหายาเสพติด 

ลักษณะ ปญหายาเสพติดประเภทยาบา  ยังคงแพรระบาดไปตามสถานศึกษา 

และชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน 

ขอบเขต แหลงที่เกิดปญหายาเสพติดสวนใหญไดแก  ชุมชนแออัด 

สถานศึกษา  สถานเริงรมย 

สาเหตุ 1. ปญหาการวางงาน   ไมมีรายได 

  2. ปญหาการลมสลายของสถาบันครอบครัว 

  3. ความอยากลอง   อยากรู  และพฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุน 
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3.3     ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ลักษณะ   1.  ความไมปลอดภัยจากยานพาหนะหรืออุบัติเหตุจากยานพาหนะ 

2.  ความไมปลอดภัยจากโจรกรรรมทรัพยสินของมิจฉาชีพ  โดยเฉพาะ 

     กลุมผูติดยาเสพติด และผูที่วางงาน 

3. ความไมปลอดภัยจากสาธารณภัยตาง ๆ  เช น  อัคคีภัย   อุทกภัย 

ขอบเขต    1. ตามสถานที่ท่ียานพาหนะคับคั่ง 

2. ตามแหลงชุมชนตาง ๆ   

3. ตามอาคารสถานที่และแหลงชุมชนหนาแนนตาง ๆ  

สาเหต ุ 1.  ผูขับขี่ยานพาหนะประมาท  ไมเคารพกฎจราจรและไมมีมารยาท 

     ในการขับข่ี 

2.  ขาดการสอดสองดูแลจากชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด 

  4.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร  

4.1 ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการเพียงพอและทั่วถึง 

ลักษณะ   การประชาสัมพันธของเทศบาล   เชน    การจัดทําวารสารราย 3  เดือน  

การประชาสัมพันธเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล   การประชาสัมพันธเคลื่อนที่  และการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ  การดําเนินการดังกลาวยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ประชาชนไมไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ

และทั่วถึง    

ขอบเขต        ชุมชนในเขตเทศบาล 

สาเหต ุ 1.  ประชาชนไมใหความสนใจเทาท่ีควร 

  2.  ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนในการเผยแพร 

  5.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1 ปญหาการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 

ลักษณะ    1. ถังรองรับขยะ  ไมเพียงพอและทั่วถึง  

2. พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยปจจุบันมีขยะลนเต็ม  ฟุงกระจาย   กอปญหา 

มลพิษแกพื้นที่ใกลเมือง 

3. ถนนและที่สาธารณะยังมีขยะมูลฝอย 

ขอบเขต        1. ถังรองรับขยะ  ไมเพียงพอและทั่วถึง  

  2. ตามถนนและที่สาธารณะยังมีขยะมูลฝอย 

สาเหต ุ 1.  ขาดความรวมมือจากประชาชนในการรักษาความสะอาดของ 

บานเมือง 
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5.2 ปญหาการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

ลักษณะ  1. ระบบระบายน้ํายังไมครอบคลุมพื้นที่ จึงทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง 

2. ทอระบายน้ําอุดตัน บางสวนชํารุด อุดตัน  ตื้นเขิน  จากตะกอนดิน 

          และมูลฝอย 

3.  น้ําเสียจากชุมชนที่ระบายน้ําลงสูคลองคูเมือง 

ขอบเขต 1.  ระบบระบายน้ําที่มีปญหาชํารุด  อุดตัน  ต้ืนเขิน หรือไมมี 

     ทอระบายเสีย  กระจายอยูทั่วไปตามถนนสายตาง ๆ  ในเขต 

     เทศบาล 

2.  ในเขตเทศบาลยังไมมีระบบบําบัดรวม 

สาเหต ุ 1.  ประชาชนขาดความรูความเขาใจและขาดจิตสํานึกในการรวมกันแกไข 

     ปญหาน้ําเสียและขาดความรวมมือ  ไมมีพื้นที่รองรับระบบบําบัดน้ําเสีย 

    2.  เทศบาลขาดแคลนงบประมาณในการแกไขปญหา  จําตองขอรับ 

         การสนับสนุนจากสวนกลางซึ่งตองใชเวลามาก 
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                ประเด็นความตองการ 

 

  จากการจัดประชุมสัมมนาดังกลาวขางตน   ซึ่งจัดลําดับความสําคัญ ดงันี้.- 

1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 ถนนและทอระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 

ลักษณะ    ถนนบางสายชํารุด   ขรุขระ  หรือยังเปนลูกรัง   บางสายไมมีทอ 

ระบายน้ํา   ประชาชนตองการถนนคสล.   ลาดยาง   และทอระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน  ตลอดจนการซอมแซม

ปรับปรุงในสวนที่ชํารุดใหใชการไดดี 

      ขอบเขต    ถนนทุกสายและซอยทุกซอยในเขตเทศบาลที่ยังไมไดมาตรฐานและ 

ชํารุดทรุดโทรม 

1.2 ไฟฟาสาธารณะ 

ลักษณะ   ตองการใหขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมพื้นที่และซอมแซม 

ในสวนที่ชํารุด 

ขอบเขต     ถนน  ตรอก  ซอยตาง ๆ  ภายในเขตเทศบาล 

2. ความตองการดานเศรษฐกิจ 

2.1 การสงเสริมอาชีพ 

ลักษณะ   เกิดปญหาการวางงาน   โดยทั่วไปประชาชนตองการมีอาชีพเพื่อเพิ่ม 

รายได  ชวยเหลือจุนเจือครอบครัว 

ขอบเขต     ชุมชนในเขตเทศบาล    20    ชุมชน  

2.2 ตลาดสดเทศบาลที่ดีและถูกสุขลักษณะ 

ลักษณะ  ตลาดสดเทศบาลมี  3  แหง  มีเพียง  1  แหง  คือ  ตลาดสดหนองแคน 

ยังคงไมเปนระเบียบ  ไมสะอาดถูกสุขลักษณะ  ประกอบกับมีประชาชนเขาไปประกอบอาชีพคาขาย   

ซื้อขายแลกเปล่ียนสินคาเปนจํานวนมาก ทําใหมีสภาพไมเหมาะสม  และเพียงพอท่ีจะรองรับ 

ขอบเขต   ตลาดสดหนองแคน    
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3. ความตองการดานสังคม 

3.1 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและบริการอยางทั่วถึง 

ลักษณะ  ประชาชนตองการใหการศึกษาของเทศบาลใหบริการอยางท่ัวถึง   โดย 

เฉพาะอยางยิ่งผูดอยโอกาส  โดยจัดบริการใหฟรี 

ขอบเขต   โรงเรียนสังกัดเทศบาล  ท้ัง  7  แหง  

4. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลักษณะ  ประชาชนตองการถังรองรับขยะตามชุมชนเพิ่มขึ้น และมีการสับเปลี่ยน 

ถังที่ชํารุด  ตลอดจนการจัดเก็บขยะอยางสมํ่าเสมอตามเวลาที่กําหนด 

ขอบเขต  ตามถนน  ซอย  และที่สาธารณะอื่น ๆ  ในเขตเทศบาล  

 

 

 

***************** 
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สวนที่  5 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 

 



สวนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา          บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร 2551 2552 2553 รวม  3  ป 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 70 65,523,000 33 35,368,000 16 18,538,000 119 119,429,000 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทอ

ระบายน้ํา 

58 57,246,000 25 24,068,000 14 15,838,000 97 97,152,000 

1.2 พัฒนาระบบจราจร 12 8,277,000 8 11,300,000 2 2,700,000 22 22,277,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 1,210,000 9 47,480,000 8 780,000 26 49,470,000 

    2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 9 1,210,000 9 47,480,000 8 780,000 26 49,470,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 12 27,824,500 7 54,906,600 5 574,000 24 83,305,100 

  3.1 สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 7 1,682,000 4 430,000 4 430,000 15 2,542,000 

  3.2 บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 5 26,142,500 3 54,476,600 1 144,000 9 80,763,100 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 58 37,995,940 58 28,595,940 57 28,805,940 173 95,397,820 

  4.1 พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและ        

         วัฒนธรรมในชุมชน 

23 21,655,940 23 21,655,940 23 21,655,940 69 64,967,820 

  4.2 สงเสริมและอนรุักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 9 3,550,000 9 3,550,000 9 3,560,000 27 10,660,000 

  4.3 พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 26 12,790,000 26 3,390,000 25 3,590,000 77 19,770,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 67 28,189,230 58 27,460,150 60 27,625,650 185 83,275,030 

    5.1 เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามยัของ   

          ประชาชน 

21 3,395,000 21 3,395,000 21 3,395,000 63 10,185,000 

   5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 8 6,490,000 8 6,490,000 8 6,490,000 24 19,470,000 

   5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000 

   5.4 สงเสรมิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 23 2,061,080 14 1,362,000 16 1,527,500 53 4,950,580 
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บัญชีสรุป 

         โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2551 – 2553) 

      เทศบาล เมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร 2551 2552 2553 รวม  3  ป 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 

   5.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและ 

         ความปลอดภัยของชุมชน 

8 14,371,950 8 14,341,950 8 14,341,950 24 43,055,850 

  5.6  สังคมสงเคราะห 5 1,801,200 5 1,801,200 5 1,801,200 15 5,403,600 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 16 358,078,747 7 25,158,392 5 24,583,392 28 407,820,531 

   6.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและ   

         สวนสาธารณะ 

1 675,000 1 75,000 - - 2 750,000 

   6.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัด  

         การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 2,350,000 2 350,000 2 350,000 7 3,050,000 

   6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย  3 11,187,747 2 23,733,392 2 23,733,392 7 58,654,531 

   6.4 บําบัดและจัดการขยะ 9 343,866,000 2 1,000,000 1 500,000 12 345,366,000 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ด ี 136 90,034,980 58 10,409,800 46 17,355,500 240 117,800,280 

    7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 12 3,750,000 12 3,750,000 12 3,750,000 36 11,250,000 

    7.2 สงเสริมความรูความสนใจเ ก่ียวกับกิจการของ 

          ทองถ่ิน 

10 1,345,000 8 545,000 8 545,000 26 2,435,000 

    7.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 12 18,216,000 11 2,216,600 11 2,216,000 34 22,648,000 

    7.4 ปรับปรุงพัฒนารายได 3 250,000 3 250,000 3 250,000 9 750,000 

    7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใชและ 

          สถานท่ีปฎิบัติงาน 

94 66,393,980 19 3,568,800 7 10,514,500 120 80,477,280 

    7.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตร 5 80,000 5 80,000 5 80,000 15 240,000 

รวม 368 608,856,397 230 229,558,882 197 118,262,482 795 956,497,761 
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ยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ฐาน 
 
 

 

แนวทางการพัฒนา    1.  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 

 
   2.  พัฒนาระบบจราจร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

 1 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนขางเมรุวัดบูรพาภิราม 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  1,362  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.  ความยาว

ไมนอยกวา   206  เมตร 

-  กอสรางบอพัก  คสล.  จํานวน   26 

บอ 

1,586,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

 2 โครงการกอสรางปรับปรุงทา

กระทงท้ัง  4  จุด  บริเวณบึง

พลาญชัย 

 

-  เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ 

ใชงานไดดี  สะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

-  ปรับปรงุทากระทงพระราชทาน  

โครงสราง คสล. จากเดิมขนาดพื้นที่  

48  ตารางเมตร ขยายพื้นท่ีรวมเปน   

136  ตารางเมตร 

-  กอสรางทาปลอยกระทง  3  จุด  

 โครง   คสล. พื้นที่   20  ตารางเมตร 

ตอจุด  รวมพื้นท่ี  60  ตารางเมตร 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีทากระทงใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

3 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย  28 

(ชวงท่ี  2) 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 
 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,220  ตารางเมตร 

-  ทอ  คสล. Ø  0.40  เมตร  จํานวน  

 24  เมตร 

816,000 

 (งบเทศบาลฯ)

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย  26 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  223  ตารางเมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ  

0.60 เมตร  จํานวน  2  บอ 

-  ทอ คสล. 0.60 เมตร จํานวน 4 

เมตร 

312,000 

 (งบเทศบาลฯ)

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 

รอบเมือง  ซอย 7 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  359  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา   610   เมตร 

 

1,900,000 

 (งบเทศบาลฯ)

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

6 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 24 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนหนองหญามาไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 675 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา 625  เมตร 

-  กอสรางบอพัก คสล. จํานวน 11 บอ 

-  ทอ คสล. 0.30 เมตร จํานวน 5 เมตร 

-  ลูกรังไหลทาง จํานวน 50 ลบ.ม. 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 6/1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15 เมตร  

ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร   พื้นที่ไม

นอยกวา  2,052  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง หนา  0.20  เมตร  

จํานวน  68  ลูกบาศกเมตร 

1,209,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 

คุมวัดปาเรไร ซอย 4 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนคุมวัดปาเรไรไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  241  ตารางเมตร 

 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

9 โครงการตีเสนจราจรทาสีคัน

หินถนนภายในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

  

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

 

 

 

-  ตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติกสีขาว

และสีเหลือง   

-  ทาสีคันหินสีขาวสะทอนแสง  

-  ทาสีคันหินสีน้ํามัน  สีดํา  สีแดงและสี

เหลือง   

500,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 42 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนหนองหญามาไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 768 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา 320  เมตร 
 

892,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนเทวาภิบาล ซอย 17 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนวัดเวฬุวันไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล.หนา0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 704 ตารางเมตร  

-  ถมคันทางจํานวนไมนอยกวา 264  

ลูกบาศกเมตร 

-  กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไมนอย

กวา 36 ลูกบาศกเมตร 
 

492,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนเทวาภิบาล ซอย 15 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

วัดเวฬุวันไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 956 ตารางเมตร 

-  ถมดินคันทางจํานวนไมนอยกวา  

360  ลูกบาศกเมตร 

-  กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม

นอยกวา 50 ลูกบาศกเมตร 

668,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 44 

แยก 1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,344 ตารางเมตร 

-  กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม

นอยกวา 30 ลูกบาศกเมตร 
 

809,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 43 

แยก 2 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

 -  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา   490 ตารางเมตร 

 -  กอสรางรางยู+ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  280  เมตร   
 

662,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 

46/1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

 -  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 257ตารางเมตร 

 -  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  214   เมตร  

429,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 

แยก 1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

ศรีอุดมไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

 -  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  1,160   ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา 464   เมตร   

1,324,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 7 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

รอบเมืองไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 359 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  194   เมตร 

471,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 33 

แยก 1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 507 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ยาวไม

นอยกวา 274   เมตร  

666,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนเพลินจิต ซอย 2 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

พระอารามหลวงไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,080ตาราง เมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ยาวไม

นอยกวา 216   เมตร  

890,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 46 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,610 ตารางเมตร 

-  ร้ือผิวลาดยางเดิมพรอมเกรดบดอัด

พื้นที่ไมนอยกวา 1,610 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  640   เมตร 

1,770,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนเทวาภิบาล  

ซอย 21 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

วัดเวฬุวันไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร 

-  ร้ือผิวลาดยางเดิมพรอมเกรดบดอัด

พื้นที่ไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  480   เมตร 

1,430,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนผดุงพานิช  

ซอย 10 

-  เพื่อใหระบบน้ําภายในชุมชน

ทุงเจริญสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  757   เมตร 

-  กอสรางบอพัก คสล. สําหรับทอ  

Ø 0.60 ม.จํานวน 2 บอ  
 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนเทวาภิบาล 

ซอย 4 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนบขส.ไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,327 

ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 440   เมตร 
 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรัชชูปการ ซอย  2 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

โรงเรียนเมืองไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,080 

ตารางเมตร  

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 450  เมตร 
 

1,250,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางสะพาน 

คสล. ขามคลองรอบเมือง 

(ชวงถนนคุมวัดปาเรไร-คาย

ประเสริฐสงคราม) 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชน ทานครไดมีสะพาน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 
 

-  กอสรางสะพาน คสล. ผิวจราจร 

กวาง  7.00  เมตร  ยาว  32  เมตร 

-  กอสรางถนน  คสล.หนา 0.20 

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  133.00  

ตารางเมตร 

2,500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

26 ปรับปรุงรองระบายน้ําขาง 

ทางฝงทิศเหนือ ถนนรณชัย

ชาญยุทธ (ชวงจากรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย 19 - สี่แยกบายพาส) 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง

ภายในชุมชนศรีอุดม 

-  ขุดลอกรองดินเดิมความยาวไม

นอยกวา 650 เมตร  

-  ร้ือทอระบายน้ําเดิมพรอมราง

จํานวน 343   เมตร 

-  ดาดคอนกรีตปากทอจํานวน 29 

จุด 

-  วางบอพักสําหรับทอ คสล. Ø 

1.00 เมตร จํานวน 29 บอ 

- งานผิวจราจรหินคลุก หนา 0.15

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 400 ตาราง

เมตร 

800,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ภายในชุมชนไมเกิดน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ํา รัฐกิจไคล

คลาฝงทิศตะวันออก  

(ชวงแยกรณชัยชาญยุทธถึง

แยกสุริยเดชบํารุง) 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนโรงพยาบาลไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคม 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง 

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,700 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา 500   เมตร 

-  วางทอ คสล. Ø 0.80 เมตร ความ

ยาว  530  เมตร 

-  วางทอพัก คสล. สําหรับทอ Ø 

0.80 เมตร จํานวน58 บอ  

-  กอสรางรางยูฝาตะแกรงเหล็ก 

กวางไมนอยกวา   0.90  เมตร  ยาว

ไมนอยกวา  14   เมตร 

3,750,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

-  ไมเกิดน้ําทวมขัง 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ 

ซอย 1/1 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนจันทรเกษมไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 210 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา 150  เมตร 

320,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนคหบดีอุทิศ 

ซอย 1 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนศิริมงคลไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 100 ตาราง

เมตร  

-  วางทอระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร 

ความยาว 107 เมตร 

-  กอสรางทางเทา คสล. หนา 0.07 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 101 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางบอพักสําหรับทอ Ø 0.60 

เมตร จํานวน 12  บอ 

คันหินสําเร็จรูป ความยาว 119 เมตร 

397,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย 21 แยก 1 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชนศรีอุดมไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 470 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา 404   เมตร 

800,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

-  ไมเกิดน้ําทวมขัง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

31 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนปทมานนท ซอย 4 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

โรงเรียนเมืองไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,390 

ตารางเมตร 

-  กอสรางรางวี คสล. ยาวไมนอย

กวา  748 เมตร 

-  บอพัก คสล. สําหรับทอ Ø 0.60 

เมตร จํานวน 2 บอ 

1,855,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 31 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

ศรีอุดมไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 80 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 406   เมตร 

550,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีต เสริมไมไผ ถนนรณ

ชัยชาญยุทธ ซอย  33  แยก  1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน 

หนองหญามาไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมไม

ไผ  ขนาด  0.15  เมตร  พื้นที่ไม

นอยกวา  507  ตารางเมตร   

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

34 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําถนนคุมวัดปา

เรไร ฝงทิศตะวันตก (จากแยก

เทวาภิบาลถึงแยกกองพล 10 

ซอย 4) 

-  เพื่อใหประชาชนในชุมชนวัด

ปาเรไรไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคม 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 760 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางวี คสล. ความยาวไมนอย

กวา 231  เมตร 

-  วางทอ คสล. Ø 0.80 เมตรความยาว  

248 เมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ Ø 0.80 

เมตร. จํานวน 28 บอ 

1,595,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

-  ไมเกิดน้ําทวมขัง 

กองชาง 

35 โครงการตัดมุมเล้ียวถนนคุม

วัดปาเรไรตัดถนนเทวาภิบาล 

(ฝงทิศตะวันตก) 

-  เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 65 ตารางเมตร 

-  วางทอ คสล. Ø 0.80 ม. ความยาว 15 

เมตร 

-  กอสรางบอพักฝาวี คสล.สําหรับทอ Ø 

0.80 เมตร จํานวน  1  บอ 

-  คันหินรางต้ืน  ความยาวไมนอยกวา 3  

เมตร 

94,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

36 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําถนนคุมวัดปา

เรไร (ชวงจากกองพล 10 ซอย 

4 ถึง ลําหวยเหนือ) 

-  เพื่อใหประชาชนในชุมชนวัด

ปาเรไรไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคม 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 800 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา  275   เมตร 

-  วางบอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ 

Ø 0.80  เมตร จํานวน 33 บอ 

-  วางทอ คสล. Ø 0.80  เมตร 

ความยาว  331  เมตร 

-  ดาดคอนกรีตปากทอ จํานวน  1 

จุด 

1,890,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

-  ไมเกิดน้ําทวมขัง 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน 

คุมวัดปาเรไร  ซอย 6 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

คุมวัดปาเรไรไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 142 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  158   เมตร 
 

286,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

38 โครงการกอสรางถนน 

คุมวัดปาเรไร ซอย 4 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

คุมวัดปาเรไรไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 323 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 256  เมตร 
 

524,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย 18 แยก  2 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

โรงพยาบาลไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 495 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 252  เมตร 

631,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ  ซอย18 แยก 4 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

โรงพยาบาลไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 532 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา 286  เมตร 

697,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

41 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย18 แยก 6 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

โรงพยาบาลไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 399 ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  264  เมตร 

583,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน 

เพลินจิต  ซอย 7 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

พิพิธภัณฑไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล.  0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  258 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ความ

ยาวไมนอยกวา  86   เมตร 

-  บอพักฝาวี  คสล.  สําหรับทอ Ø 

0.40 เมตร  จํานวน  2  บอ 

298,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางถนน 

ลําหวยเหนือ  ซอย  1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

วัดปาเรไรไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15 

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  390  

ตารางเมตร 

-  รางยูฝาวี  คสล.  ความยาวไม

นอยกวา  288  เมตร 

607,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

44 โครงการกอสรางถนน 

เพลินจิต ซอย 9 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

พิพิธภัณฑไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  32  ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล ความยาว

ไมนอยกวา 24   เมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ Ø 

0.40  เมตร จํานวน 2 บอ 

-  วางทอ คสล. Ø  0.40 เมตร 

ความยาว  2  เมตร 

74,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางระบบระบาย

น้ําถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 9 

-  เพื่อใหการระบายน้ําในชุมชน

โรงเรียนดีขึ้น 

 

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ความ

ยาวไมนอยกวา  415  เมตร 
 

509,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ไมเ กิดน้ําทวมขังภายใน

ชุมชน 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนรณชัยชาญ

ยุทธ ซอย11 
 

-  เพื่อไมเกิดน้ําทวมขัง 

 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.  ความ

ยาวไมนอยกวา  426  เมตร 

 

523,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ไมเ กิดน้ําทวมขังภายใน

ชุมชน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

47 โครงการกอสรางถนน 

เทวาภิบาล  ซอย 2/1 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน 

บขส.ไดมีถนนสําหรับใชในการ

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  150  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ความยาวไม

นอยกวา  120  เมตร   
 

244,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

48 กอสรางถนนลูกรัง 

เทวาภิบาล ซอย 1  

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

ทานครไดมีถนนสําหรับใชใน

การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  ถางปากรุยทางพื้นท่ี 700 ตารางเมตร 

-  ปรับอัดพื้นทางเดิม พื้นที่ 1,350  ตาราง

เมตร 

-  กอสรางผิวจราจรลูกรังหนา 0.20เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,350  ตารางเมตร 
 

96,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

49 กอสรางระบบระบายน้ํา  

ถนนเทวาภิบาล  ซอย 5   

แยก  1   

-  เพื่อไมเกิดน้ําทวมขังภายใน

ชุมชน 

 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.  ความยาวไมนอย

กวา 588  เมตร 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 278  ตารางเมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ   0.60  

เมตร จํานวน  4  บอ 

1,024,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

50 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท ซอย 6 (ชวงท่ี 2) 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน 

โรงเรียนเมืองไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล.  หนา 0.15  

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา   70.00  

ตารางเมตร 

 

182,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

51 กอสรางปรับปรุงระบบ

ระบายน้ํา  ถนนปทมานนท 

ซอย 9  

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขังชุมชน

วัดราษฎรอุทิศ 

 

-  ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

หนา 0.05  เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

69 ตารางเมตร 

-  บอพัก คสล. สําหรับทอ   

0.60 เมตร จํานวน  4  บอ 

-  รางยูฝาวี  คสล.  ยาว  270  เมตร 

-  กอสรางถนน  คสล.  ขนาด  

0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  306  

ตารางเมตร 

-  ทอ คสล.  0.40  เมตร  

จํานวน  6  ทอน 

597,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

52 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนสุขบูรพา  

(ชวงถนนเจริญพานิช - 

ถนนเพลินจิต) 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง

ชุมชนพระอารามหลวง 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  140  ตารางเมตร 

-  วางทอ  คสล.  0.60  เมตร  ยาว  292  

เมตร 

-  กอสรางบอพัก  คสล.  สําหรับทอ   

0.60  เมตร  จํานวน  40  บอ 

-  กอสรางทางเทาหนา  0.07  เมตร  พื้นที่

ไมนอยกวา  1,060  ตารางเมตร   

-  กอสรางคันหินสําเร็จรูป ยาว  330 เมตร   

878,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงถนนทางเขา

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุ

วัน 

-  เพื่อใหประชาชนภายใน

ชุมชน วัดเวฬุวันไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคม

ไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  364  ตารางเมตร   

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ความยาวไม

นอยกวา  340  เมตร 

-  กอสรางบอพัก  คสล. สําหรับทอ    

0.80  เมตร  จํานวน  2  บอ 

-  วางทอ คสล. 0.80  เมตร ยาว  4.00  

เมตร 

980,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

54 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท ซอย 6 (ชวงท่ี 1) 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน 

โรงเรียนเมืองไดมีถนนสําหรับ

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  ดินถมบดอัดแนน  จํานวน  210  

ลูกบาศกเมตร 

-  กอสรางถนน  คสล.  ขนาด  

0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  985  

ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวน  56  

ลูกบาศกเมตร 

692,000 

(งบเทศบาลฯ) 

  -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําถนนเทวาภิบาล  

ซอย  8 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขังชุมชน  

บขส. 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  ขนาด  

0.15  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  433  

ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี  คสล.  ยาวไม

นอยกวา  760  เมตร 

-  กอสรางบอพักสําหรับทอ   

0.60  เมตร  จํานวน  2  บอ 

- วางทอระบายน้ําเสนผาศูนยกลาง  

0.60  เมตร  จํานวน  8  ทอน 

1,930,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําสามแยกวาปปทุม 

-  เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมขัง

ชุมชน  บขส. 

 

-  กอสรางรางยู ฝาตระแกรงเหล็ก ความยาว 37.50 เมตร 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  ขนาด 0.15 เมตรพื้นท่ีไม

นอยกวา  75.00  ตารางเมตร  

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.20  เมตร พื้นที่ไมนอย

กวา  40  ตารางเมตร 

-  วางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง  1.00  เมตร ความยาว   

17.00  เมตร 

-  วางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง  0.80  เมตร ความยาว   

244.00  เมตร 

-  กอสราง บอพัก คสล. สําหรับทอเสนผาศูนยกลาง 

1.00 เมตร จํานวน 2 บอ 

-  กอสรางบอพัก คสล. สําหรับทอเสน 

ผาศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 27 บอ 

-  กอสรางทางเทา หนา  0.07  เมตร พื้นที่ไมนอยกวา  

440  ตารางเมตร 

-  กอสรางคันหินรางต้ืน คสล. ความยาว 266.00เมตร 

2,150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบระบายน้ําถนนสันติสุข

(ชวงถนนเพลนิจิต-ถนนเปรม

ประชาราษฎร) 

-  ปองกันน้ําทวมขังและ

การเนาเสียของน้ํา 

 

 

 

 

 

 

-  ปรับปรุงซอมแซมบอพัก  จํานวน  34  

บอ 

-  ทางเทา คสล. หนา  0.07  เมตร  พื้นที่

ไมนอยกวา  496  ตารางเมตร 

-  คันหินสําเร็จรูป  ความยาว  314 เมตร 

-  รางยูฝา คสล.  ความยาว  309  เมตร 

-  รางยู  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ความยาว 

39 เมตร 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.20  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  2,308  ตารางเมตร 

2,975,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนนริม

คลองดานในชวงถนนดํารง

ราษฎรวิถีถึงถนนเจริญพานิช 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนชุมชน 

ศรีอุดมไดมีถนนมาตรฐาน

สําหรับใชในการคมนาคม

และการระบายน้ําไดสะดวก

รวดเร็ว 

 

กอสรางถนนริมคลองดานในชวงถนน

ดํารงราษฎรวิถีถึงถนนเจริญพานิช  

ดังนี้   

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  410  ตารางเมตร 

 

- 230,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

59 โครงการกอสรางถนนริม

คลองดานในชวงถนนหาย 

โศรกถึงถนนดํารงคราษฎรวิถี 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  1,700  

ตารางเมตร 
 

- 950,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ  ซอย  23  

แยก  1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  539  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา   152   เมตร 

- 520,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

61 โครงการกอสรางถนน 

ลําหวยเหนือ  ซอย  7 

-  เพื่อใหประชาชนภายในชุมชน

วัดปาเรไรไดมีถนนสําหรับใช

ในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  948  ตาราง

เมตร 

 

- 554,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

62  โครงการกอสรางถนน 

เทวาภิบาล  ซอย  16  แยก  1 

 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  540  ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  360  เมตร 

- 822,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

63 โครงการกอสรางถนน 

และระบบระบายน้ํา

ถนนคหบดีอุทิศ 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

- กอสรางถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 

กวาง   6.00 – 10.50  เมตร  ยาว  277  

เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา  2,100  ตาราง

เมตร รางระบายน้ํา คสล. ยาว  515.00  

เมตร  บอพัก  คสล.จํานวน  11  บอ  

ทอ  คสล.  0.60  เมตร  ยาว  22.00  

เมตร  รางวี คสล. ยาว  20.00  เมตร  

คันหินสําเร็จ ยาว  520.00  เมตร ทาง

เทา คสล. พื้นที่ไมนอยกวา  110.00  

ตารางเมตร  และชองนํ้าไหล จํานวน  

60  ชุด 

- 2,730,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ  ซอย  25 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 6.00 เมตร  ยาว  116.00 เมตร มี

พื้นที่ไมนอยกวา 696.00  ตารางเมตร  

 

- 500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

65 โครงการกอสรางถนน  คสล.  

ถนนเทวาภิบาล  ซอย 21 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 
 

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร

กวาง 5.00 – 6.00   เมตร ยาว 315.00   

เมตร   พื้นที่ไมนอยกวา  1,800.00 

ตารางเมตร 
  

- 994,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

66 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย  

1/1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  210  ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  150  เมตร 

- 320,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

67 โครงการกอสรางระบบระบาย

น้ําถนนศรีเทวา ซอย 4 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

- กอสรางรางยูฝาวี ความยาวไมนอย

กวา  770.00 เมตร 

- กอสรางบอพักทอ   0.60 เมตร (ฝา

ตะแกรงเหล็ก)จํานวน  2  บอ 

- กอสรางทอ คสล.   0.60 เมตร 

จํานวน 4 บอ 

- 1,717,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

68 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ํา  ถนนรณชัย

ชาญยุทธ  ซอย  24  แยก  2 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  480  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล.  ยาวไม

นอยกวา  625.00  เมตร 

- 541,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางถนน 

และระบบระบายน้ําถนน 

เทวาภิบาล   ซอย 15 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  785.00  ตารางเมตร 

-กอสรางรางยูฝาวียาวไมนอยกวา 

150.00 เมตร ทอ คสล.    0.60  เมตร  

ยาว  4.00 เมตร  

- 650,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําถนน 

เทวาภิบาล ซอย  17 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

- กอสรางถนน คสล. หนา  0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  910.00 ตารางเมตร 

- กอสรางรางยูฝาวียาวไมนอยกวา 

375.00 เมตร ทอ คสล. .    0.60  

เมตร ยาวไมนอยกวา  10.00 เมตร 
 

- 1,000,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

71 โครงการกอสราง 

ถนนปทมานนท  ซอย  7 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,180  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล. ยาวไม

นอยกวา   486   เมตร 

- 1,397,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

72 กอสรางปรับปรุง 

ถนนคุมแสนสุข  ซอย  6 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  540  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  468  เมตร 

- 925,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

73 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนเทวาภิบาล  ซอย 19/1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร  

ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร  พื้นที่ไม

นอยกวา   520  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  หนา 0.20 เมตร

จํานวน   26  ลูกบาศกเมตร 

- 338,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

74 กอสรางถนนรณชัยชาญยุทธ  

ซอย  16/1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  162  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา  114  เมตร 

- 278,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

75 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ํา  ถนนรอบ

เมืองดานนอก   

(จากถนนหายโศรกไปทางทิศ

ตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาล) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 
 

กอสรางถนนและระบบระบายน้ํา  

ถนนรอบเมืองดานนอก (จากถนน

หายโศรกไปทางทิศตะวันตกถึงสุด

เขตเทศบาล)ดังนี้ 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  1,560  ตาราง

เมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล.  ยาวไม

นอยกวา  220.00  เมตร 

- 1,300,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

76 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนราชการดําเนิน ชวงท่ี  4 

(แยกปทมานนท - แยกรัฐกิจ

ไคลคลา) 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.20  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  5,360  ตาราง

เมตร 

- 4,380,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

77 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท  ซอย  7/1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา   1,212  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

 45  ลูกบาศกเมตร 

- 796,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

78 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท  ซอย  7/2 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  249  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา    

12  ลูกบาศกเมตร 

- 164,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

79 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนปทมานนท  ซอย  9  

แยก  1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา   700  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

21  ลูกบาศกเมตร 

- 459,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

80 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนปทมานนท  ซอย  9  

แยก  2 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร   

พื้นที่ไมนอยกวา   360  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  18  

ลูกบาศกเมตร 

- 237,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

 

90 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

81 โครงการกอสรางถนน 

และระบบระบายน้ําถนน 

เทวาภิบาล  ซอย  4 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  2,049  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  919  เมตร 

-  ทอ คสล. Ø  0.60  เมตร ยาว  6 เมตร 

-  บอพักฝาวี คสล. สําหรับทอ Ø 0.60  

เมตร  จํานวน  12  บอ 
 

- 2,670,000 

    (งบเทศบาลฯ)

- -  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

82 โครงการกอสราง 

ถนนเทวาภิบาล  ซอย  14 

 
 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  2,850  ตารางเมตร 

 

- - 1,685,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 
 

กองชาง 

83 โครงการกอสรางถนน  

สันติสุข  ชวงท่ี  1 (ถ.สุริยเดช

บํารุง - ถ.เปรมประชาราษฎร) 

 
 

-  เพื่อใหประชาชนชุมชนคุมวัด 

เวฬุวันไดมีถนนมาตรฐานสําหรับ 

ใชในการคมนาคมไดสะดวก

รวดเร็ว 
 

-  ทอ  คสล. Ø  1.00  เมตร  ยาวไม

นอยกวา  143  เมตร 

-  กอสรางถนน คสล. หนา  0.20 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  444  ตารางเมตร 

- - 1,140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 91 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

84 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ  ซอย  23  

แยก  3 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน  คสล. หนา0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  200  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา   158   เมตร 
 

- - 326,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

85 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนปทมานนท  ซอย  6  

(เพิ่มเติม) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา   1,100   ตารางเมตร 

 

- - 760,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

86 โครงการกอสรางและ 

ปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ  

ซอย  14  แยก  1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมได

สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15เ มตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  468  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  331  เมตร 

- - 744,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

87  โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําถนนราชการ

ดําเนิน (ซอยขางบานเพลง

ไทย  2) 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

- กอสรางถนน  คสล. หนา0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  200  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  คสล. ความยาวไม  

นอยกวา   160   เมตร 

- - 326,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 

92 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

 88 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท  ซอย  10/1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  339  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

16  ลูกบาศกเมตร 

- - 223,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

 89 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย  13  

แยก  1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  710  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  398   เมตร 

- - 1,017,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

  90 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย  13  

แยก  2 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  154  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  110  เมตร 

- - 235,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

  91 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ํา ถนน 

เทวาภิบาล  ซอย 11  แยก  1 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  270  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู+ฝาวี  คสล.  ยาวไม

นอยกวา  192.00  เมตร 

- - 426,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 93 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

 92 โครงการกอสรางถนน 

เทวาภิบาล  ซอย  2 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  3,309  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  744  เมตร 

-  รางวี คสล.  ยาวไมนอยกวา  330  เมตร   

-  ทอ คสล.  Ø  0.80  เมตร  จํานวน  346 

เมตร 

- - 3,970,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

  93 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําถนนรัฐกิจ

ไคลคลา (ฝงทิศตะวันออก) 

 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา  1,700  ตารางเมตร 

-  ทอ  คสล. Ø  0.80  เมตร  ยาวไมนอย

กวา   530   เมตร 

-  รางวี คสล.  ความยาวไมนอยกวา  500  

เมตร 

- - 3,750,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนมีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

 94 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนเทวาภิบาล  ซอย  12  

แยก  1 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  384  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความยาว

ไมนอยกวา  160  เมตร 

- - 446,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

94 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

 95 โครงการกอสรางถนน 

รณชัยชาญยุทธ ซอย 44  

แยก 2 

 

-  เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

สําหรับใชในการคมนาคมและ

การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  

เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,344  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  หนา  0.20  เมตร

จํานวน   33   ลูกบาศกเมตร 

 

- - 790,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครัวเรือนมีการคมนาคม

สะดวกและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

 

กองชาง 

 96 โครงการขุดลอกคลองรอบ

เมือง(ชวงถนนเนื่องประดิษฐ 

-ถนนหายโศรก 

 

-  เพื่อเพิ่มการระบายน้ํา 

-  ลดการเนาเหม็นของน้ํา 

-  เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ํา 

 -  งานดินขุด  จํานวน  7,020  

ลูกบาศกเมตร  

550,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ไมเ กิดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง 

97 โครงการขุดลอกคลองรอบ

เมือง (ชวงถนนหายโศรก-

ถนนสันติสุข 

 

-  เพื่อเพิ่มการระบายน้ํา 

-  ลดการเนาเหม็นของน้ํา 

-  เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ํา 

 -  งานดินขุด  จํานวน  7,290  

ลูกบาศกเมตร  

- 570,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  ไมเ กิดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรส่ี

แยกถนนผดุงพานิชตัดกับ

ถนนเจริญพานิช (แยกดาวรุง

การพิมพ) 

 

  

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

เขยีว  เหลือง แดง ชนิดเสาเต้ีย จํานวน 

2 ตน ชนิดเสาสูง จํานวน 2 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม

ขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 

ดวง โคม จํานวน 4 ชุด ติดต้ังนาฬิกา

นับเวลาถอยหลัง(Countdown) จํานวน 

4 ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 1 ตู 

พรอม (Controller Shelter) จํานวน 1 

ชุด (หลังคา) 
 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟา  แสง

สวาง  แสง  สีเหลืองสม ตาม

สี่แยก สามแยก ในเขต

เทศบาลฯ 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

-  จัดซ้ือโคมไฟสองถนน  ขนาด  250  

วัตต หลอดไฮเพรสเซอรโซเดียม  แสง

สีเหลืองสม   ดวงโคมอลูมิเนียมขึน้รูป

ฝาครอบผลิตจากแกว  กันน้ํา  ฝุน

แมลงพรอมอุปกรณติดต้ังครบชุด  

จํานวน  30  ชุด 

225,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

3 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรถนน

สุขบูรพาติดกับถนนเจริญ

พานิช (แยกหนาวัดกลาง) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

เขยีว  เหลือง  แดง ชนิดเสาสูงจํานวน 

4 ตน เสาสูงจํานวน 2 ตน หัวสัญญาณ

ไฟ LED แบบ 3  ดวง   โคม ขนาด 300 

มม. จํานวน 4  ชุด แบบ 6 ดวง  โคม 

จํานวน  4  ชุด  ติดตั้งนาฬิกานับเวลา

ถอยหลัง(Countdown) จํานวน 4 ชุด 

ตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม 

(Controller  Shelter) จํานวน 1 ชุด   

(หลังคา) 
 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

4 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรถนนคชพลายุกตตัดกับ

ถนนรอบเมือง 

 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

-  ทําการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เขยีว 

เหลือง แดง  ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน  4  

ตน  ติดตั้งตูควบคุมชนิด  4  ทาง  ดวย

ระบบอัตโนมัติ 

 

850,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

  

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งปายไฟว่ิง

คอมพิวเตอรติดตั้งสะพาน

ลอยหนาโรงเรียนรอยเอ็ด

วิทยาลัย 

- เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสาร  งานตาง ๆ  ของเทศบาล 

- เพื่อประชาสัมพันธงานตาง ๆ  

-  จะทําการติดตั้งปายอักษรว่ิง

คอมพิวเตอร  แบบ  3 สี  (สีแดง  เขียว 

และสม) สําหรับสะพานลอย ขนาดปาย  

100 x 500 x 20  ซ.ม  ความละเอียด   

32 x 160  จุด  จํานวนตัวอักษรสูงสุดตอ

บรรทัด 32ตัวอักษร  และติดต้ังโดยใช

โครงเหล็กยึดปายขางปายมีโลโก  

สัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการติดตั้งปายไฟว่ิง

คอมพิวเตอรติดตั้งสะพาน

ลอยหนาโรงเรียนสตรีศึกษา 

 

- เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสาร  งานตาง ๆ ของเทศบาล 

- เพื่อประชาสัมพันธงานตาง ๆ  

 

- จะทําการติดตั้งปายอักษรว่ิง

คอมพิวเตอร  แบบ 3 สี (สีแดง  เขียว  

และสม)  สําหรับสะพานลอยขนาดปาย 

100 x 500 x 20 ซ.ม  ความละเอียด   

32 x 160 จุด  จํานวนตัวอักษรสูงสุดตอ

บรรทัด 32  ตัวอักษร  และติดต้ังโดยใช

โครงเหล็กยึดปายขางปายมีโลโก

สัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 

98 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงสัญญาณ

ไฟจราจรตามจุดตาง ๆ   ใน

เขตเทศบาล 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

-  จัดซ้ือวัสดุ  เชน  สี , โคมไฟสัญญาณ

จราจรท่ีชํารุด   

-  จัดซื้อหลอดไฟสัญญาณจราจร  ปาย

สัญญาณไฟจราจร  เพื่อนํามาปรับปรุงซอม

เปล่ียนใหอยูในสภาพท่ีสวยงามชัดเจนขึน้ 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 
 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 

8 โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย  

 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

- จะทําการจัดซื้อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ

พลังงานแสงอาทิตยสีแดงหรือสีเหลือง  

ขนาด   300  มม.  โคมไฟแบบโพล่ี

คารบอเนต  โดยใชหลอด LED  ชนิด  156  

ดวง  แรงดันแบตเตอรี่  12  โวลท  เพื่อ

ติดต้ังตามส่ีแยก , สามแยกในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  จํานวน 10 ชุด 

-  เสาทอเหล็ก   4 นิ้ว (ทาดวยสีน้ํามัน) 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

200,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งตูควบคุม

ไฟสัญญาณจราจร (ตูสํารอง) 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

- จะทําการจัดซื้อตูควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรควบคุมดวยไมโครโพเซสเซอร

คอนโทรล ชนิดทํางานได 1-12 จังหวะ 

โปรแกรมการทํางานได 80 โปรแกรม 

รองรับระบบ UTC แสดงผลการรอ

สัญญาณไฟแดงได ต้ังคาเขียวกระพริบได 

0- 5 ครั้ง จอ  LED  ท่ีตูควบคุมจะแสดงเวลา

ปจจุบัน เมนูภาษาไทย 
 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 

10 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ระบบสัญญาณไฟและ

เครื่องหมายจราจร 

 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

- ปรับปรุงซอมแซมระบบสัญญาณไฟ

จราจร  เขยีว  เหลือง  แดง  และเครื่องหมาย

จราจรภายในเขตเทศบาลฯ 
 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงสัญญาณ

ไฟจราจรถนนราชการดําเนิน

ตัดกับถนนปทมานนท 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

-  ทําการเปล่ียนเสาไฟจราจรใหมเสาไฟ 

ขนาด 4 นิ้ว x 3.85 เมตร จํานวน  4  ตน 

-  เปล่ียนโคมไฟสัญญาณไฟจราจรใหมเปน

โคมไฟ  เขียว  เหลือง  แดง  ขนาด 300 มม. 

ใชหลอด  LED จํานวน  4  ชุด 

-  เปล่ียนโคมไฟ เขยีว  เหลือง  แดง  และ

เล้ียวขวา ขนาด 300  มม.ใชหลอด  LED  

จํานวน  4  ชุด 

480,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 

12 โครงการเปล่ียนชุดดวงไฟ

โคมไฟจราจรส่ีแยกถนน

เพลินจิตตัดกับถนนผดุง

พานิช 

 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-  ลดปญหาการจราจร 

-  ทําการเปล่ียนชุดดวงไฟ โคมสัญญาณไฟ

จราจร ชนิด Durable “POLYLAC” ใช

เลนสขนาด  300  มม. สี เขยีว  เหลือง  

แดง  พรอมสีเขียวลูกเล้ียวชนิดหลอดฮาโว

เจน  12 V 50 W  พรอม Backing board 

จํานวน  4  ชุด และชนิดไมมีสีเขยีวเล้ียว

ขวา   จํานวน  4  ชุด 

222,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

  

 

- 

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

และปองกันอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้งปายไฟว่ิง

คอมพิวเตอรติดตั้งสะพาน

ลอยหนา  บขส  รอยเอ็ด 

 

- เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสาร  งานตาง ๆ  ของเทศบาล 

- เพื่อประชาสัมพันธงานตาง ๆ  

- จะทําการติดตั้งปายอักษรว่ิง

คอมพิวเตอร แบบ 3 สี (สีแดง  เขียว  

และสม)  สําหรับสะพานลอยขนาดปาย 

100 x 500 x 20 ซ.ม  ความละเอียด  

32 x 160  จุด  จํานวนตัวอักษรสูงสุดตอ

บรรทัด 32  ตัวอักษร  และติดต้ังดวย

โครงสรางเหล็กยึดปายขางปายมีโลโก

สัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

15 โครงการติดตั้งปายไฟว่ิง

คอมพิวเตอรติดตั้งสะพาน

ลอยหนา  โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ด 

- เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสาร  งานตาง ๆ ของเทศบาล 

- เพื่อประชาสัมพันธงานตาง ๆ  

 

-  จะทําการติดตั้งปายอักษรว่ิง

คอมพิวเตอร  แบบ  3  สี (สีแดง  เขียว  

และสม)  สําหรับสะพานลอยขนาดปาย  

100 x 500 x 20 ซ.ม  ความละเอียด  32 x 

160  จุด  จํานวนตัวอักษรสูงสุดตอ

บรรทัด  32  ตัวอักษร  และติดต้ังดวย

โครงเหล็กยึดปายขางปายมีโลโก

สัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนประชา

ธรรมรักษตัดกับถนนทองทวี 

(แยกหลังวัดบึงฯ) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง แดง ชนิดเสาเต้ีย จํานวน 4 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวงโคมขนาด 300 

มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 ดวงโคมจํานวน 4 

ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง  

(Countdown) จํานวน 4 ชุดตูควบคุม

อัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม(Controller 

Shelter) จํานวน 1 ชุด(หลังคา) 

- 

 

1,300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

17 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนเทวาภิบาล

ตัดกับถนนศรีเทวา (เกาะ

กลางถนนหนาปมดาว

รอยเอ็ด) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง  แดง ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน 4 ตน เสา

สูงจํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟLED แบบ 3 

ดวง โคมขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุดแบบ 6 

ดวง โคมจํานวน 4 ชุดติดต้ังนาฬิกานับเวลา

ถอยหลัง (Countdown) จํานวน 4 ชุด 

ตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตู พรอม 

(Controller Shelter) จํานวน 1 ชุด (หลังคา) 

- 

 

1,800,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

18 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนรณชัยชาญ

ยุทธตัดกับถนนรัฐกิจไคลคลา

(แยกสหกรณการเกษตร) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว 

เหลืองแดงชนิดเสาสูง  จํานวน 4 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ3 ดวง โคมขนาด 

300 มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 ดวง โคม

จํานวน 4 ชุดติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอย

หลัง(Countdown) จํานวน4 ชุดตูควบคุม

อัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม (Controller  

Shelter) จํานวน 1 ชุด (หลังคา) 

- 

 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

19 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนหายโศรก

ตัดกับถนนรอบเมือง (แยก

ไหมไทย) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว 

เหลือง  แดง ชนิดเสาสูง  จํานวน 4 ตน 

หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคม

ขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุดแบบ 4 ดวง

โคมจํานวน 4 ชุด ติดต้ังนาฬิกานับเวลา

ถอยหลัง (Countdown) จํานวน 4 ชุด

ตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม 

(Controller  Shelter) จํานวน 1 ชุด 

(หลังคา) 

- 

 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนรัชชู

ประการตัดกับถนนรัฐกิจไคล

คลา (สี่แยกอุตสาหกรรม) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

จะทําใหการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง   แดงชนิดเสาสูงจํานวน  4  ตน  

หัวสัญญาณไฟ LED แบบ  3  ดวงโคม

ขนาด  300  มม.  จํานวน 4  ชุดแบบ 4 ดวง

โคมจํานวน  4  ชุด  ติดตั้งนาฬิกานับเวลา

ถอยหลัง (Countdown)จํานวน  4  ชุด

ตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตูพรอม 

(Controller Shelter)จํานวน 1 ชุด(หลังคา) 

- 

 

1,600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลด

อุบัติเหตุ 

กองชาง 

21 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนเทวาภิบาล

ตัดกับถนนเขาบานทานคร 

(แยกบานทานคร) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง  แดง ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน 2 ตนเสา

สูงจํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 

3 ดวงโคมขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด 

แบบ 4 ดวงโคมจํานวน 4 ชุดติดต้ังนาฬิกา

นับเวลาถอยหลัง (Countdown) จํานวน 4 

ชุดตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตู พรอม 

(Controller Shelter)จํานวน 1 ชุด(หลังคา) 

- 

 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

- 

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลด

อุบัติเหตุ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบจราจร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

22 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรส่ีแยกถนนสุริยเดช

บํารุงตัดกับถนนสุริยเดช

บํารุง ซ. 1 (แยกรานซินแซ) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง  แดง  ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน 4 ตน หัว

สัญญาณไฟ LED แบบ 3 ดวง โคมขนาด 

300 มม. จํานวน 4 ชุด แบบ 4 ดวง โคม

จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง 

(Countdown) จํานวน 4 ชุด ตูควบคุม

อัตโนมัติจํานวน 1 ตู พรอม (Controller 

Shelter) จํานวน 1 ชุด (หลังคา) 

- 

 

- 

 

1,300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

23 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ

จราจรส่ีแยกถนนหายโศรก

ตัดกับถนนขัติยะวงษ (แยก

หนาตลาดสระทอง) 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-  เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

 

 

 

- จะทําการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเขยีว  

เหลือง  แดง  ชนิดเสาเต้ีย  จํานวน 2 ตนเสา

สูงจํานวน 2 ตน หัวสัญญาณไฟ  LED แบบ 

3 ดวงโคมขนาด 300 มม. จํานวน 4 ชุด 

แบบ 4 ดวง โคมจํานวน 4 ชุดติดต้ังนาฬิกา

นับเวลาถอยหลัง (Countdown) จํานวน 4 

ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติจํานวน 1 ตู พรอม 

(Controller  Shelter) จํานวน 1 ชุด (หลังคา) 

- 

 

- 

 

1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

 

-  ลดปญหาการจราจร

ติดขัด 

-  ปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 

 
แนวทางการพัฒนา    1.  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ

ของชุมชน 

-  เพื่อสงเสริมการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

-  จัดต้ังกลุมอาชีพ  3  กลุม  

จํานวน  30  ครอบครัว 

-  สนับสนุนจัดทําสินคาหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

-  ฝกอบรมอาชีพ 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  ประชาชนที่เขารวมกลุม

อาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้น  8,000  

บาท/ครอบครัว/เดือน 

กองสวัสดิการสังคม 

 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แขงขันทางการคาของ

ผูประกอบการ 

-  เพื่อเพ่ิมพูนความรูแก

ผูประกอบการ 

-  จัดการประชุม/สัมมนา/ฝก 

อบรม/ปฎิบัติการผูประกอบการ 

จํานวน  100  คน  จํานวน  2  ครั้ง  

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูประกอบการมีความรูม ี

ทักษะในการประกอบการและมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

 3 โครงการฝกอาชีพแกกลุม

ผูสนใจ 

-  เพื่อใหความรูและแนวทาง 

การประกอบอาชีพแกกลุม

ผูสนใจ 

-  ฝกอบรมกลุมอาชีพ  3  กลุม

อาชีพ 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  สามารถสรางผูประกอบการ

รายใหมเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการสงเสริมการตลาด

หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมดานการตลาด

ใหแกกลุมอาชีพ 

-  เพื่อสรางเครือขายการจําหนาย

หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ทั้งใน

และนอกพ้ืนที่ 

-  จัดตลาดจําหนายสินคาหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของเทศบาล

และเครือขายหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ  ทั้งในและนอกพื้นที่  

จํานวน  2  ครั้ง/ 1  ป  

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  กลุมอาชีพของเทศบาลมี

ชองทางในการจําหนาย

ผลิตภัณฑของตนเองมากขึ้น 

-  เกิดเครือขายหนึ่งตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑและทั้งในและนอก

พื้นที่เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

-  เพื่อสนับสนุนแนวทาง

เศรษฐกิจพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

 

-  สรางความเขาใจปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

-  สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจ

ชุมชนตามแนวทาง 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล

เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  มีกิจกรรมท่ีสนับสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 6 โครงการจัดระเบียบ  

ตลาดหนองแคน 

 

-  เพื่อใหการจําหนายสินคา

บริเวณตลาดหนองแคนและ

บริเวณโดยรอบมีความเปน

ระเบียบเรยีบรอย  สะอาด 

-  การจราจรมีความคลองตัว

มากยิ่งข ึ้น  

-  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

พึงพอใจและสามารถเลือกซื้อ

สินคาไดสะดวก 

-  ผูคามีสถานที่จําหนายสินคาท่ี

ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยการกําหนด

จุดผอนผันใหจําหนายสนิคาได 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  การจําหนายสินคาในตลาด 

หนองแคนเปนไปดวยความเรียบ 

รอยตามแผนที่กําหนดไว  

-  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

และสามารถเลือกซื้อสินคาได

สะดวกเพิ่มขึ้น 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

7 โครงการกอสรางตลาดสด

หนองแคนและอาคารประกอบ 

 

-  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

พึงพอใจและสามารถเลือกซื้อ

สินคาไดสะดวก 
 

-  กอสรางอาคารตลาดหนอง

แคนในพื้นทีเ่ดิม 
 

- 

 

46,800,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- -  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

และสามารถเลือกซื้อสินคาได

สะดวกเพิ่มขึ้น 

 กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

8 โครงการจัดระเบียบ  

ตลาดสระทอง 

 

-  เพื่อใหการจําหนายสินคาใน

ตลาดสระทองเปนไปตาม

แผนผังและสัญญาท่ีกําหนด 

-  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

พึงพอใจและสามารถเลือกซื้อ

สินคาไดสะดวก 

 

-  จัดระเบียบพอคา – แมคา ท่ี

เขาไปจําหนายสินคาในตลาด

สระทองท้ังชวงเชาและชวงเย็น 

และติดตามเฝาระวังอยาง

สม่ําเสมอ โดยใหเปนไปตาม

แผนผังและสัญญาท่ีกําหนด 

-  ตักเตือนหากยังฝาฝน 

-  จับกุมหากมีการฝาฝนอีก 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  การจําหนายสินคาในตลาด 

สระทองเปนไปดวยความเรียบ 

รอยตามแผนที่กําหนดไว  

-  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

และสามารถเลือกซื้อสินคาได

สะดวกเพิ่มขึ้น 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 9 โครงการจัดระเบียบตลาดทุง

เจริญและตลาดโตรุง 

 

-  เพื่อใหการจําหนายสินคาใน

ตลาดทุงเจริญและตลาดโตรุง

เปนไปตามแผนผังและสัญญาท่ี

กําหนด 

-  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

พึงพอใจและสามารถเลือกซื้อ

สินคาไดสะดวก 

 

-  จัดระเบียบพอคา – แมคา ท่ี

เขาไปจําหนายสินคาในตลาด

ทุงเจริญ และตลาดโตรุง และ

ติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

โดยใหเปนไปตามแผนผังและ

สัญญาท่ีกําหนด 

-  ตักเตือนหากยังฝาฝน 

-  จับกุมหากฝาฝน 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 
 

-  การจําหนายสินคาในตลาดทุง

เจริญและตลาดโตรุงเปนไปดวย

ความเรียบรอยตามแผนที่กําหนด 

-  ประชาชนเกิดความ 

พึงพอใจและสามารถเลือกซื้อ

สินคาไดสะดวกเพิ่มขึน้ 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงตลาด 

ทุงเจริญ 

 

-  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

พึงพอใจและสามารถเลือก

ซื้อสินคาไดสะดวก 

 

ปรับปรุงตลาดทุงเจริญ ดังนี้ 

 

-  ปรับปรุงพื้นบริเวณแผงวางกับดิน

ภายในตลาดทุงเจริญเปนพื้นแบบ  

Foor  hard  พื้นที่  2,240  ตารางเมตร 

-  กอสรางท่ีเก็บโตะสินคาและที่ลาง

จาน  ขนาดกวาง  3.10  เมตร  ยาว  

5.40  เมตร  โครงหลังคาเหล็กมุง

กระเบ้ืองลอนคู  

-  ปรับปรุงทางเดินตัวหนอนที่ทรุด

โทรม  พื้นที่ตองปรับปรุง  15  ตาราง

เมตร 

-  ปรับปรุงทาสีอาคารตลาดใหม

ท้ังหมด พื้นที่  1,150  ตารางเมตร 

-  จัดทําบอดักไขมัน  ขนาด  1.94  

เมตร  ยาว  3.74  เมตร จํานวน 1 บอ 
 

630,000 

(งบเทศบาลฯ) 

350,000 

 

 

100,000 

 

 

 

10,000 

 

 

100,000 

 

70,000 

 

- - -  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

และสามารถเลือกซื้อสินคาได

สะดวกเพิ่มขึ้น 

 

 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 

 

 
แนวทางการพัฒนา    1.  สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 

 
2.  บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1 โครงการอบรม ยุวมัคคุเทศก 

 

 

 

 

 

-  เพื่อให ยุว - เยาวชน  เปน 

มัคคุเทศก  สามารถแนะนํา 

สถานท่ีทองเที่ยว สถานท่ีสําคัญ

ตางๆ  ในเขตเทศบาลฯ ได 

 

-  จัดอบรมยุวมัคคุเทศกในเขต

เทศบาลฯ  จํานวน  80  คน  เปน

เวลา  3  วัน 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- ผูเข ารับการอบรมยุว-

มัคคุเทศกสามารถเปนผูนํา

ในการทองเที่ยวสถานที่

สําคัญตางๆ ในเขต 

เทศบาลฯ  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  100% 

กองการศึกษา 

2 โครงการกอสรางปาย

ประชาสัมพันธ 

([บริเวณสระฮาง) 

-  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

กิจกรรมตาง ๆ   ของเทศบาลฯ 

-  เพื่อประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว 

-  กอสรางปายโครงเหล็ก

รูปพรรณ ขนาดความสูงจากพื้น 

8.00  เมตร  ขนาดปายกวาง  

9.60  เมตร  สูง  6.00  เมตร   

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนรวมท้ัง

นักทองเที่ยวทราบกิจกรรม

ของเทศบาลฯเพิ่มขึ้น 

 

กองชาง 

 

3 โครงการจัดทําวารสาร

เผยแพรการทองเที่ยว 

 

 

 

-  เพื่อประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ดให

ประชาชนทั่วไปในทองถิ่นและ

ตางจังหวัดไดรับทราบแหลง

ทองเที่ยวของจังหวัดรอยเอ็ด 

 

-  จัดทําวารสาร , แผนพับ  

สถานท่ีทองเที่ยวของจังหวัด

รอยเอ็ด  จํานวน  1,000  ฉบับ 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  นักทองเที่ยวและ

ประชาชนผูสนใจท่ัวไปท้ัง

ในทองถิ่นและตางจังหวัด

ไดรับทราบขอมูลดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัด

รอยเอ็ดมากขึ้น  

-  งานบริการและ

เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.1  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

  4 โครงการประชาสัมพันธงาน

ประเพณีและกิจกรรมตาง ๆ   

ของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธให

ประชาชนในทองถ่ินไดทราบถึง

กิจการเทศบาลและงานประเพณี

ตาง ๆ   อยางทั่วถึง 

 

-  จัดทําปายไวนิล  เพื่อ

ประชาสัมพันธงานประเพณ ี

ตาง ๆ  ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เชน งานประเพณีบุญผะเหวด , 

งานประเพณีสงกรานต   

(ติด  5  มุมเมือง)  ฯลฯ 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในทองถ่ิน

ไดรับทราบถึงการจัด

กิจกรรมตาง ๆ  ของ 

เทศบาลฯและมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ   กับ

เทศบาลมากขึ้น  

-  ประชาชนใหความสนใจ

ในงานประเพณเีพิ่มขึ้น 

-  งานบริการและ

เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

5 โครงการกอสรางโครงเหล็ก

เพื่อติดปายตอนรับถนน 

เทวาภิบาล 

-  เพื่อเปนการประชาสัมพันธให

ประชาชนและนักทองเที่ยว

ทราบวาเขาสูเขตเทศบาลฯ 

-  กอสรางโครงเหล็กสําหรับติด

ปายตอนรับเขาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  ขนาดกวาง  24.00  

เมตร  สูง  11.50  เมตร  ทําดวย

เหล็กรูปพรรณถักเปนโครง 

(รายละเอียดตามแบบแปลน กช. 

เลขที่  3/2548) 

950,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนและ

นักทองเที่ยวทราบวาไดเขา

สูเขตเทศบาลฯ 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.1  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

  6 โครงการกอสรางปายบอกช่ือ

ถนนหรือซอย ภายในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 
 

-  เพื่อใหมีปายบอกช่ือถนนหรือ

ซอยใหประชาชนรวมท้ัง

นักทองเที่ยวไดรับความสะดวก

ในการติดตอ  การบอกเสนทาง

ใหมีความชัดเจนยิ่งขึน้ 

 

กอสรางปาย  ดังนี้  

-  ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด 0.50 x0.50 เมตร ลึก 0.15 

เมตร 

-  เสาเหล็ก GS  3 นิ้ว  

-  แผนปายเหล็ก หนา 1.6 

มิลลิเมตร 

-  พื้นแผนปายสติกเกอรสีน้ําเงิน

ท้ัง 2 ดาน 

-  ตัวหนังสือบอกช่ือถนนหรือ

ซอย สติกเกอร  2  ดาน 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนรวมท้ัง

นักทองเที่ยวมีความสะดวก

ในการเดินทางเพิ่มขึ้น 

  กองชาง 

 

7 โครงการกอสรางปาย

ประชาสัมพันธ(แยกรัชชู

ประการตัดรัฐกิจไคลคลา) 

-  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

กิจกรรมตาง ๆ   ของเทศบาลฯ 

-  เพื่อประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว 

-  กอสรางปายโครงเหล็ก

รูปพรรณ ขนาดความสูงจากพื้น 

8.00  เมตร  ขนาดปายกวาง  

9.60  เมตร  สูง  6.00  เมตร   

152,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ประชาชนรวมท้ัง

นักทองเที่ยวทราบกิจกรรม

ของเทศบาลฯเพิ่มขึ้น 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.2  แนวทางการพัฒนา   บํารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการจัดสวนปรับปรุงภูมิ

ทัศนเกาะกลางถนนเทวาภิ

บาล ชวงท่ี  2  บริเวณสาม

แยกถนนเทวาภิบาล ซอย  13  

ถึงยูเ ทินรหนาปมเชลล 

-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเกาะ

กลางถนนเทวาภิบาล ชวงท่ี 2 

ใหดูสวยงามสดช่ืนตลอดป 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ 

เมืองรอยเอ็ดใหนาเท่ียวชม

ยิ่งข ึน้ 

-  จัดสวนหยอมโดยการปลูก

ไมดอกไมประดับ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- -  ทําใหเกาะกลางถนน 

เทวาภิบาล ชวงท่ี 2   สวยงาม

เพิ่มขึ้น 

-  นักทองเที่ยวมีความประทับใจ 

 

กองชาง 

 

 2 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนา

ประตูสาเกตนคร 

 

 

-  เพื่อใหเกิดความโดดเดน

สวยงามแกประตูสาเกตนคร  

ซึ่งเปนสัญลักษณประตูเมือง 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

-  จัดสวนหยอมโดยการ 

ปลูกไมดอกไมประดับ 

151,500 

(งบเทศบาลฯ) 

- 

 

 

 

- 

 

 

-  เกิดความประทับใจแกผู

สัญจรไป-มาและนักทองเที่ยว 

กองชาง 

 

 

 3 

 

 

 

 

โครงการจางออกแบบอาคาร

หอชมเมืองและพิพิธภัณฑ

รูปทรงโหวด 

-  เพื่อออกแบบโครงสราง

อาคารใหมั่นคงแข็งแรงพรอม

ดําเนินการกอสรางได 

 

-  ไดแบบแปลนอาคาร คสล. 4 

ช้ัน และตอดวยอาคารรูปทรง

โหวดพรอมระบบอํานวย

ความสะดวก เชน  ระบบ

เครื่องกล  ไฟฟา  และอื่น ๆ  ท่ี

จําเปนสําหรับอาคารพรอมท้ัง

ประมาณราคาคากอสราง 

1,390,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- -  แบบเสร็จสมบูรณพรอม

กอสราง 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.2  แนวทางการพัฒนา    บํารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ริมคลองรอบเมืองดานใน

จากสะพานโรงเรียนรอยเอ็ด

วิทยาลัยถึงสะพานถนน

เปรมประชาราษฏรดานหลัง

วิทยาลัยเทคนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

ริมคลองรอบเมืองดานหลัง

โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยและ

ดานหลังวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด

ใหมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 

ดวยไมดอกสีสันตาง ๆ  

-  เพื่อแกไขปญหา

สภาพแวดลอมริมคลองท่ีรก

รุงรังใหดีขึ้นกวาเดิมและนาชม

ยิ่งข ึน้ 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ

เมืองรอยเอ็ดใหนาเท่ียวชมยิ่งขึ้น 

 

-  ปรับปรุงภูมิทัศนริมคลอง

รอบเมืองดานในชวงจาก

สะพานโรงเรียนรอยเอ็ด

วิทยาลัยถึงสะพานถนนเปรม

ประชาราษฏร ระยะทาง 612  

เมตร  ดังนี้ 

1)  ปรับพื้นที่ริมคลองรอบ

เมืองดานในโดยการปลูกไม

ดอกพุทธรักษาหลากสี

สลับกันเปนกลุม ๆ ตลอดแนว 

2)  ประสานงานกับทาง

โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยและ

วิทยาลัยเทคนิคในการ

ดําเนินการรวมกัน 

3)  จัดใหมีการดูแลบํารุงรักษา

อยางตอเนื่องตลอดไป 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ทําใหคลองรอบเมืองใน

บริเวณดังกลาวมีไมดอกสีสัน

สวยงามหลากสีใหชมตลอดป 

-  เปนการพัฒนาสภาพ

สิ่งแวดลอมคลองรอบเมืองให

นาชมยิ่งขึ้น 

-  ทําใหเมืองรอยเอ็ดงดงาม

สมบูรณนาทองเที่ยวและ

พักผอนหยอนใจ 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.2  แนวทางการพัฒนา   บํารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการปลูกตนไมใหญ

บริเวณกําแพงเมืองเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหกําแพงเมืองเกาท้ัง  3  

แหง  มีตนไมใหญที่ใหรมเงา  

รมร่ืนนาพักผอนหยอนใจยิ่งข ึน้ 

-  ลดปญหาสภาวะความแหง

แลงในฤดูรอนและปรับความ

สมดุลยทางธรรมชาติ 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ

เมืองรอยเอ็ดใหนาเท่ียวชมยิ่งขึ้น 

 

-  ปลูกตนไมขนาดใหญ 

จํานวน  16  ตน  ความสูงไม

นอยกวา  3.00  เมตร  เชน  ตน

เสลา , ตนอินทนิลบก , ตน

หางนกยูง  ตามกําแพงเมืองเกา  

ดังนี้ 

1)  กําแพงเมืองเกาดานทิศ

ตะวันตกถนนรัฐกิจไคลคลา 

2)  กําแพงเมืองเกาดานทิศ

ตะวันออกถนนปทมานนท 

3) กําแพงเมืองเกาดานทิศ

ตะวันตกถนนปทมานนท 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ทําใหบริเวณกําแพงเมืองเกา 

ท้ัง  3  แหง มีตนไมใหญที่ให

รมเงาและใหดอกสีสันในฤดู

แลงอยางสวยงาม 

-  เพิ่มพืน้ที่ในการออกกําลัง

กายและพักผอนหยอนใจของ

ประชาชนที่อยูใกลเคียง 

-  เกิดความประทับใจแกผู

สัญจรไป-มาและนักทองเที่ยว 

-  งานสวนสาธารณะ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 โครงการกอสรางอาคารหอ

ชมเมืองและพิพิธภัณฑ

รูปทรงโหวด 

 

 

-  เพื่อรองรับนักทองเที่ยวท่ี 

เขามาเท่ียวในจงัหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

-  กอสรางอาคาร คสล. 4 ช้ัน  

จํานวน  1  หลัง  และตอดวย

การกอสรางโหวดขนาดเสน

ผานศูนยกลาง  22  เมตร  

โครงสรางเหล็กรูปพรรณ 

24,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

54,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- 

 

 

-  มีนักทองเที่ยวสนใจเขาชม กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

3.2  แนวทางการพัฒนา   บํารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

เกาะกลางถนนเทวาภิบาล  

ชวงท่ี  3   

 

-  เพื่อพัฒนาดานภูมิทัศนเกาะ

กลางถนนเทวาภิบาล ชวงท่ี 3 ให

ดูสวยงามเปนชวง ๆ อยาง

ตอเนื่องจนสุดเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ

เมืองรอยเอ็ดใหนาเท่ียวชมยิ่งขึ้น 

-  จัดสวนหยอมโดยการปลูก

ไมดอกไมประดับใหสวยงาม

กลมกลืนตลอดแนว ความยาว  

601  x  2.80  เม 

ตร  (ชวงหนาปมเชลลถึงยู

เทินรหนาธนาคารอาคาร

สงเคราะห) 

 

- 441,600 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- -  ทําใหสภาพภูมิทัศนเกาะ

กลางถนนเทวาภิบาลสวยงาม

เปนระเบียบเรยีบรอยนา

ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ

ของเมืองรอยเอ็ด 

 

-  งานสวนสาธารณะ 

กองชาง 

 

 8 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

เกาะกลางถนนเทวาภิบาล  

ชวงท่ี  4   

 

 

 

 

 

-  เพื่อพัฒนาดานภูมิทัศนเกาะ

กลางถนนเทวาภิบาล ชวงท่ี 3 ให

ดูสวยงามเปนชวง ๆ อยาง

ตอเนื่องจนสุดเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ

เมืองรอยเอ็ดใหนาเท่ียวชมยิ่งขึ้น 

-  จัดสวนหยอมโดยการปลูก

ไมดอกไมประดับใหสวยงาม

กลมกลืนตลอดแนว ความยาว  

200  x  2.80  เมตร  (ชวงหนา

โรงพยาบาลจุรีเวชตามแบบ

แปลนของเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

144,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

-  ทําใหเมืองรอยเอ็ดงดงาม

สมบูรณนาทองเที่ยวและ

พักผอนหยอนใจ 

-  สงเสริมและพัฒนาตาม

โครงการเมืองนาอยูผูคนนารัก 

-  เกิดความประทับใจแกผู

สัญจรไป-มาและนักทองเที่ยว 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

 

 
แนวทางการพัฒนา    1.  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

 
2.  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   

 
3.  พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 1 โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนรวมกับโรงเรียนสาธิตฯ 

และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และโรงเรียนอนุบาลกรแกว

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

-  เพื่อจัดระบบการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-  สงเสริมใหบุคลากรครูไดรับ

ประสบการณการจัดการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

-  เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู

ประสบการณทางวิชาการ 

-  จัดการอบรมนิเทศนติดตาม 

-  ประชุมเชิงปฎิบัติการ 

 

800,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  โรงเรียนในสังกัดบุคลากรครู  

นักเรียน พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

-  นักเรียนไดรับความรู

ประสบการณทางวิชาการ

เพิ่มขึ้น  

 

     -  งานพัฒนา 

         การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

 2 โครงการเขาคายทางวิชาการ

ตามกลุมสาระการเรียนรู 

 

-  เพื่อแลกเปล่ียนความรูท้ังครู

และนักเรียน 

-  จัดกิจกรรมโดยคัดเลือก 

นักเรียน  จํานวน  500  คน  

เขารวมกิจกรรมตามระยะเวลา

และปฎิทินงาน  จํานวน 5 ครั้ง 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครูปฎิบัติหนาท่ีดวยความ 

ต้ังใจ 

-  นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น  

-  งานบริหาร 

วิชาการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการนิทรรศการแสดง

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

-  เพื่อเผยแพรผลงานการจัด

การศึกษาตอชุมชนระดับเขต

การศึกษาและระดับประเทศ 

 

-  โรงเรียนในสังกัดรวมจัด

นิทรรศการโดยมีนักเรียนเขา

รวม  จํานวน  120  คน/ป

การศึกษาละ  1  ครั้ง 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ไดแสดงนิทรรศการครบ  

 100 % 

 

-  งานนิเทศ

การศึกษา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

4 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ 

การใชหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและทัศนศึกษาดูงาน 

 

-  เพื่อสงเสริมใหครูกลุมสาระ

การเรียนไดรับความรู

ประสบการณการจัดการเรียน

การสอน 
 

-  จัดอบรมพนักงานครูกลุม

สาระ  จํานวน  250  คน   

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงานครูไดรับความรู

ประสบการณ  100 % 

 

-  งานบริหาร 

วิชาการ 

กองการศึกษา 

 

5 

 

 

โครงการประชมุ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและทัศนศึกษาดูงาน 

-  เพื่อใหคณะกรรมการมีสวน

รวมในการพัฒนาการศึกษาดู

งาน 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ

และทัศนศึกษาดูงาน  จํานวน  

130  คน  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

260,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

260,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

260,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานมีความเขาใจในบทบาท

หนาท่ีเพิ่มขึ้น 

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

6 โครงการอบรมอาสาสมัคร 

สาธารณสุขในโรงเรียน 

 

-  เพื่ออบรมอาสาสมัคร 

สาธารณสุขทดแทนอาสาสมัคร

ท่ีจบการศึกษา 

-  จัดอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขในโรงเรียน

เทศบาลฯ  จํานวน  100  คน 
 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  อาสาสมัครสาธารณสุข 

ปฎิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ  100 % 

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 

7 โครงการพัฒนาสงเสริม

หองสมุดในโรงเรียนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

-  เพื่อใหคณะครูนักเรียนใช 

หองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควา 

 

-  จัดซ้ือหนังสือประจํา

หองสมุดในโรงเรียนเทศบาลฯ  

ท้ัง  7  โรงเรียน และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  โรงเรียนสังกัดเทศบาล  ท้ัง  7  

โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็ก 

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

8 

 

โครงการนิเทศการศึกษา -  เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

-  เพื่อพัฒนาครูสูการมีใบ

ประกอบวิชาชีพครู 

-  นิเทศติดตามการจัดการเรียน

การสอนของครู เดือนละ 1 ครั้ง 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ฯ ไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

-  ครูไดรับการประกันคุณภาพ

การศึกษาครบ  100 % 

-  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนหนวยงาน

อื่น ๆ 

 

 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุน

หนวยงานอื่น ๆ  ในดาน

การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  

กีฬา  นันทนาการ 

 

ใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น 

ๆ  ดังนี้ 

1.  ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอ็ด 

2.  การแขงขันกีฬาเทศบาลและ

เมืองพัทยา 

3.  สมาคมกีฬารอยเอ็ด 

4.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

จังหวัดรอยเอ็ด 

5.  สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

1,870,000 

(งบเทศบาลฯ) 

250,000 

20,000 

 

500,000 

100,000 

 

1,000,000 

1,870,000 

(งบเทศบาลฯ) 

250,000 

20,000 

 

500,000 

100,000 

 

1,000,000 

1,870,000 

(งบเทศบาลฯ) 

250,000 

20,000 

 

500,000 

100,000 

 

1,000,000 

-  เทศบาลสนับสนุนหนวยงาน

อื่นครบ  100  % 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

ไดรับประโยชนจากกิจกรรม

โครงการของหนวยงานอ่ืน ๆ 

เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

 

10 โครงการประเมินคุณภาพ -  เพื่อใหโรงเรยีนจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 

-  ประเมินคุณภาพโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ  7  โรงเรียน  

ตอปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  7  

โรงเรียน เขาสูระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

ครบ 100 % 

-  งานนิเทศ

การศึกษา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

11 โครงการมอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

 

-  เพื่อมอบประกาศนียบัตร 

นักเรียน ช้ัน ป.6 และ ม.3  ท่ี

สําเร็จการศึกษา 

 

-  มอบประกาศนียบัตร 

นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  

จํานวน  800  คน ตอป

การศึกษาละ  1  ครั้ง 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน

ไดรวมกิจกรรมครบ  100 % 

 

-  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

12 โครงการแขงขันกิจกรรม 

ทางวิชาการและเขาคาย

ฝกซอม 

 

-  เพื่อเผยแพรผลงานทางดาน

วิชาการสําหรับนักเรียน 

-  ฝกซอมตัวแทนเทศบาลเพื่อ

เขารวมการแขงขันระดับภาค 

-  จัดกิจกรรมแขงขันวิชาการ

สําหรับนักเรียนตลอดป

การศึกษา 

-  นักเรียนเขาคายฝกซอม 

จํานวน 230  คน 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครูและนักเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลฯ ไดรวม

กิจกรรมแขงขันวิชาการอยาง

ตอเนื่องครบ  100 % 

-  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

13 

 

 

โครงการเด็กพิการและเด็ก

พิเศษเรียนรวมโรงเรียน 

เทศบาลวัดปาเรไร 

-  เพื่อใหเด็กพิการและเด็กพิเศษ

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

-  รับนักเรียนพิการพิเศษเรียน

รวมปการศึกษาละไมเกิน  15  

คน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เด็กพิการเรียนรวมไดรับการ

พัฒนาการศึกษาอยางถูกตอง

เหมาะสม 

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 14 โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรี

ระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ 

 

-  เพื่อแลกเปล่ียนและพัฒนาดาน

การศึกษาประเพณีวัฒนธรรม

และประชาสัมพันธเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรี

ระหวาง  2  เมือง  โดยการศึกษา

ดูงานและแลกเปล่ียนครู  

นักเรียน ปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ไดเผยแพรดานการศึกษา 

วัฒนธรรมประเพณีและ

พัฒนาการเรียนรูของครู  

นักเรียน และผูทรงคุณวุฒิ  

-  ฝายพัฒนา 

การศึกษา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 15 โครงการจัดพิมพวารสาร

การศึกษารายภาคเรียน 

 

-  เพื่อเผยแพรขาวสารทางการ

ศึกษาแกนักเรียน  ผูปกครอง และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

-  พิมพวารสาร ภาคเรียนละ  

4,500  ฉบับ  2  ภาคเรียน  รวม  

9,000  ฉบับ 

 

135,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

135,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

135,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  นักเรียน  ผูปกครองและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารทาง

การศึกษา   
 

-  งานบริหาร 

วิชาการ 

กองการศึกษา 

 

 16 

 

 

โครงการพัฒนา

ภาษาตางประเทศ 

 

-  เพื่อใหครู นักเรียน  ไดรับ

ความรูภาษาตางประเทศ จาก

เจาของภาษา 

-  ชาวตางชาติมาชวยพัฒนาการ

เรียนภาษาตางประเทศ  จํานวน  

1  คน 
 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครู  นักเรียน ไดรับความรู

ดานภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น   

-  งานโรงเรียน 

กองการศึกษา 

17 โครงการพัฒนาการเรียนรู 

นักเรียน 

 

-  เพื่อเพิ่มประสบการณการ 

เรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ    

ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

-  จัดกิจกรรมศึกษางานตาม

แหลงเรียนรูตาง ๆ   ท้ังใน

จังหวัดและตางจังหวัด 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ครู  นักเรียน  ไดรับความรู

ประสบการณจากแหลงการ

เรียนรูตาง ๆ   เพิม่ขึน้ 
 

กองการศึกษา 

 

18 

 

โครงการอบรมสัมมนา 

วิชาการผูบริหารการศึกษา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อกระตุนใหผูบริหารมีความ

กระตือรือรน 

-  เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบ

เทคนิควิธีการในการเรียนการสอน 

-  พนักงานครูสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  จํานวน  30  คน 

เขารับการอบรมอยางตอเนื่อง 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  มีพนักงานครูสังกัดเทศบาลฯ 

ไดรับความรูและสามารถนําไป

พัฒนาการเรียนการสอน 

ใหมีประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

19 โครงการแขงขันคนเกง  

สังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อคัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.5  

และ ม.3  เปนตัวแทนเขา

แขงขันคนเกงระดับประเทศ

ในกลุมสาระการเรียนรู   

-  คัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.5  

โรงเรียนละ  4  คน  เปนตัวแทน

เขาแขงขันระดับประเทศในกลุม

สาระการเรียนรู  ภาษาไทย วิทย  

, คณิตและ สังคม  จํานวน

นักเรียน  28  คน 

-  คัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.3  

โรงเรียนละ  4  คน  เปนตัวแทน

เขาแขงขันระดับประเทศในกลุม

สาระการเรียนรู  ภาษาไทย , 

วิทย  คณิตและสังคม  จํานวน

นักเรียน  28  คน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

 

 

 

 

 

-  นักเรียนที่เปนตัวแทน 

สามารถนําชื่อเสียงและสราง

ความภาคภูมิใจใหแกตัวเอง  

ผูปกครอง  สถานศึกษาเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

-  งานนิเทศ 

การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 โครงการใหทุนการศึกษา

สําหรับนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อจัดทุนการศึกษาใหกับ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

หรือนักเรียนดอยโอกาสทาง

การศึกษา 

-  จัดใหทุนการศึกษานักเรียน 

อยางนอยปละ  5  ทุน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  นักเรียนไดรับทุนการศึกษาตรง

ตามวัตถุประสงค 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหเด็กนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

นักเรียนโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและเด็กเล็กประจําศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดด่ืมนมมี

รางกายแข็งแรงสมบูรณ 

-  จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  ตลอดปงบประมาณ  จํานวน  

2,256 คน เฉล่ียคนละ  5 บาท/วัน  รวม  

230 วัน ทําการ 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับ

นักเรียนโรงเรียนเมืองรอยเอ็ดและ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  

จํานวน 3,855  คน เฉล่ียคนละ  5 บาท/

วัน  รวม  230 วันทําการ 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็ก

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  จํานวน  93  คน  เฉล่ียคนละ  

5  บาท รวม  230 วันทําการ 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก

เล็กศูนยวัดเหนือ  จํานวน 33 คน  เฉล่ีย

คนละ 5 บาท รวม 132 วันทําการ 

7,156,380 

(เงินอุดหนนุ) 

7,156,380 

(เงินอุดหนนุ) 

7,156,380 

(เงินอุดหนนุ) 

-  นักเรียนที่ไดรับการ 

ด่ืมนมมีรางกายแข็งแรง

สมบูรณตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด 

-  กองการศึกษา 

-  โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและ

โรงเรียนเมือง

รอยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

22 โครงการจัดจางทําอาหาร

กลางวัน 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด นักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  เด็ก

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ดและเด็กเล็กประจํา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุมสระบัว 

ไดรับประทานอาหาร มีรางกาย 

แข็งแรงสมบูรณ 

-  จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  จํานวน  1,692 คนเฉล่ียคน

ละ  10 บาท  รวม  200  วัน   

-  จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับ

นักเรียน ร.ร.เมืองรอยเอ็ดและ

นักเรียน ร.ร.อนุบาลรอยเอ็ดจํานวน  

2,693  คน เฉล่ียคนละ10 บาท  รวม  

200  วัน 

-  จางเหมาทําอาหารสําหรับเด็ก 

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด  จํานวน  93  คน 

เฉล่ียคนละ  10 บาท  200  วัน 

-  จางเหมาทําอาหารสําหรับเด็กเล็ก 

ศูนยวัดเหนือ  จํานวน  33  คน เฉล่ีย

คนละ  10 บาท รวม  132  วันทําการ 

8,999,560 

(เงินอุดหนนุฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8,999,560 

(เงินอุดหนนุฯ) 

 

8,999,560 

(เงินอุดหนนุฯ) 

 

-  นักเรียนที่ไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรงสมบูรณ

ตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนด 

-  กองการศึกษา 

-  โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-โรงเรียนอนุบาล

รอยเอ็ดและโรงเรียน

เมืองรอยเอ็ด 

-  ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  ศูนยเด็กเล็ก 

คุมวัดเหนือ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณ ี

บุญผะเหวด 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม 

 และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อให 

 ประชาชนมีสวนรวม 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดรอยเอ็ด 

-  สนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีบุญผะเหวดของ

จังหวัดรอยเอ็ด 

-  จัดการแขงขันดนตรี

พื้นเมือง 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  มีนักทองเที่ยวเขามา 

 ทองเที่ยวและสรางเศรษฐกิจ 

-  ประชาชนเขารวมงานอยาง

ท่ัวถึง 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม 

 และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อให 

 ประชาชนทุกชุมชนมีสวนรวม 

จัดกิจกรรมตาง  ๆ  เชน 

-  จัดประกวดขบวนแห

สงกรานต 

-  จัดประกวดสาวประเภทสอง 

-  จัดประกวดอาหารอีสาน 

-  จัดประกวดกิจกรรมชุมชน 

-  จัดประกวดดนตรีพื้นเมือง 

-  จัดการแขงขันกีฬาพืน้เมือง 

-  รางวัลสมนาคุณการแขงขัน 

 ประเภทตาง ๆ   

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

-  ประชาชนทั้ง 16 ชุมชน 

ไดรวมกิจกรรม 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

3 โครงการจัดงานประเพณ ี

แหเทียนเขาพรรษา 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม   

  และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อให 

 ประชาชนทุกชุมชนมีสวนรวม 

จัดกิจกรรมตาง ๆ   เชน 

-  จัดประกวดตนเทียน

ประเภทแกะสลัก 

-  จัดประกวดขบวนแหเทียน 

-  จัดประกวดธิดาเทียน 

-  รางวัลสมนาคุณการ

ประกวดประเภทตาง ๆ   

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

-  ประชาชนและชาวคุมวัดตาง ๆ   

ในเขตเทศบาลฯ ไดเขารวม

กิจกรรม 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานประเพณ ี

ออกพรรษา 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม 

 และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อให 

 ประชาชนมีสวนรวม 

จัดกิจกรรมตาง ๆ   เชน 

-  ตักบาตรเทโว 

-  ประกวดขาวทิพย 

-  ประกวดประดับประทีป 

โคมไฟ 

-  ประกวดการรองสรภัญญะ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา 

-  แขงขันดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ 
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

-  ประชาชนและชาวคุมวัดตาง ๆ   

ในเขตเทศบาลฯ ไดเขารวม

กิจกรรม 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

5 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานเล้ียงสักการะ 

เจาพอหลักเมืองและเจาพอ 

มเหศักดานุภาพ 

 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  จัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อให 

 ประชาชนมีสวนรวม 

-  เพื่อความเปนสิริมงคลของ 

ชาวจังหวัดรอยเอ็ด 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์

คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด 

คือ ศาลเจาพอหลักเมืองและศาล

เจาพอมเหศักดานุภาพ 

70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล

เขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

6 

 

 

 

 

 

โครงการตักบาตรวันอาทิตย  

 

-  เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา 

 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล

ทําบุญตักบาตรรวมกันทุกวัน

อาทิตย  ณ  บริเวณสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทรรอยเอ็ด 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนเขตเทศบาลได

รวมทําบุญสงเสริม

พระพุทธศาสนา 

 

ศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

สํานักพระพุทธ 

ศาสนารอยเอ็ด 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด

รอยเอ็ด 

7 โครงการจัดแขงขันดนตรีเพื่อ

เยาวชน 

 

-  เพื่อสงเสริมทักษะใหมี

ความรูความสามารถในดาน

ดนตรี 

-  จัดแขงขันการประกวด 

ดนตรี กลุมเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป  ปละ 1ครั้ง 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- เยาวชนและประชาชนเกิด

ทักษะและมีความรูความ 

สามารถในการเลนดนตรี 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

8 โครงการจัด งานประเพณ ี

สมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป 

-  เพื่อสงเสริมขนบธรรมเนยีม

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ  ท่ี

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม

สรางความสามัคคีในชุมชน 

-  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน 

ทองถ่ิน 

-  จัดงานประเพณี  “สมนาน้ําคืน

เพ็งเส็งประทีป”   รวมกับสวน

ราชการสถาบันการศึกษา  ชุมชน  

ประชาชนและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามตํานานเมือง

รอยเอ็ด 11 หัวเมือง โดยจัด

ประกวดแขงขัน ดังนี ้

-  กระทงประทีปใหญ   ชิงถวย  

 พระราชทานสมเด็จพระเทพ 

 รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 

-  กระทงอนุรักษธรรมชาติ 

-  ธิดาสาเกตนคร 

-  จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 

-  งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะ

วงษา (ทาวทนษ) , รัชกาลท่ี  5 , 

รัชกาลท่ี  6 , ศาลเจาพอหลักเมือง   

                    ฯลฯ 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ิน 

-  มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว

และสรางเศรษฐกิจ 

ในจังหวัดรอยเอ็ดเพิม่ขึน้ 

-  ประชาชนในเขตเทศบาล 

และในจังหวัดรอยเอ็ดเขา 

รวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการเก็บตัวฝกซอม

นักกีฬากอนเขารวมการ

แขงขนักีฬานักเรียนเทศบาล 

และเมืองพัทยาระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

แขงขนักีฬานักเรียนเทศบาล 

และเมืองพัทยาและเตรียมความ

พรอมรางกายของนักกีฬากอน

เขารวมการแขงขันทั้งระดับภาค

และระดับประเทศ 

ทําการฝกซอมเก็บตัวนักกีฬา  ดังนี้ 

1. ฟุตบอล 12,14,16  ป  รุนละ 18  คน 

รวม  54  คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16  ป  รุนละ 12  คน 

รวม  36  คน 

3. วอลเลยบอลชาย/หญิง  12,14,16  ป  

รุนละ  12  คน  รวม  72  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  

12,14,16  ป  รุนละ  2  คน  รวม  12  คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง  12,14,16  

ป  รุนละ  5  คน  รวม  30 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16  ป  

รุนละ  4  คน  รวม  24 คน 

7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16  ป  รุนละ  

6  คน  รวม  36 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16  ป  รุนละ  

15  คน  รวม  90 คน 

1,050,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

1,050,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

1,050,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  นักกีฬามีความพรอมท่ีจะ

เขารวมการแขงขันกีฬา

นักเรียนเทศบาลและเมือง

พัทยาระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและระดับประเทศ  

โดยมีนักกีฬาเขารวมทําการ

เก็บตัวฝกซอมครบทุกชนิด

กีฬา 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2 โครงการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬานักเรียน

เทศบาลและเมืองพัทยาระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

แขงขนักีฬานักเรียนเทศบาล

และเมืองพัทยา  ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับ

ภาคฯ ครบทุกชนิดกีฬา ดังนี้  

1. ฟุตบอล 12,14,16  ป  รุนละ 18  คน 

รวม  54  คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16  ป  รุนละ 12  คน 

รวม  36  คน 

3. วอลเลยบอลชาย/หญิง  12,14,16  ป  

รุนละ  12  คน  รวม  72  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  

12,14,16  ป  รุนละ  2  คน  รวม  12  คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง  12,14,16  ป  

รุนละ  5  คน  รวม  30 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16  ป  

รุนละ  4  คน  รวม  24 คน 

 

750,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

750,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

750,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  นักกีฬาไดเขารวมการ

แขงขนักีฬานักเรียนเทศบาล

และเมืองพัทยาระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครบทุกชนิดกีฬา 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

   7. เปตองชาย/หญิง  

12,14,16  ป  รุนละ  6  คน  

รวม  36 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 

12,14,16  ป  รุนละ  15  คน  

รวม  90 คน 

     

3 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ 

-  เพื่อสงเสริมกิจกรรมในงาน

วันเด็กแหงชาติ 

-  จัดกิจกรรมตาง  ๆ ในวันเด็ก

แหงชาติ  โดยเปนคา

ดําเนินการ/คารางวัลและ

คาตอบแทน 
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ)

300,000 

(งบเทศบาลฯ)

300,000 

(งบเทศบาลฯ)

-  เด็กและเยาวชนไดเขารวม

กิจกรรมตาง  ๆ  

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 4 โครงการสาธิตการเลนกีฬา

ประเภทตาง ๆ  

 

-  เพื่อสาธิตการเลนกีฬา

ประเภทตาง  ๆและเยาวชนที่

สนใจ 

-  จัดกิจกรรมการสาธิต  การ

เลนกีฬาประเภทตาง ๆ  

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

50,000 

(งบเทศบาลฯ)

-  เด็กและเยาวชนไดเขารวม

กิจกรรมการออกกําลังกาย 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

5 โครงการแขงขันเซปค

ตะกรอ พลาญชัยคัพ   

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

-  เพื่อสงเสริมกีฬาเซปกตะกรอ 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะปองกัน

ยาเสพติด 
 

-  จัดแขงขันเซปกตะกรอใหกับ

เด็ก  เยาวชน  ตลอดจน

ประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด

รอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวมแขงขัน

กีฬาครบ 100% จากผูเข ารวม

กิจกรรมท้ังหมด 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดการแขงขัน 

กีฬาวอลเลยบอล “พลาญ

ชัยคัพ”  

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

-  เพื่อสงเสริมกีฬาวอลเลยบอล 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะปองกัน 

ยาเสพติด 
 

-  จัดแขงขันกีฬาวอลเลยบอล

ใหกับเด็ก เยาวชน  ตลอดจน

ประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด

รอยเอ็ด และจังหวัดใกลเคียง 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวมแขงขัน

กีฬาครบ 100% จากผูเข ารวม

กิจกรรมท้ังหมด 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

7 

 

โครงการจัดการแขงขัน

บาสเกตบอล “พลาญชัยคัพ”   

 

 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 

ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

เพื่อสงเสริมกีฬาบาสเกตบอล   

เพื่อเปนการสรางเกราะปองกัน 

ยาเสพติด 

-  จัดแขงขันบาสเกตบอลใหกับ

เด็ก  เยาวชน ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป ภายในจังหวัด

รอยเอ็ด และจังหวัดใกลเคียง 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวมแขงขัน

กีฬาครบ 100%  จากผูเข ารวม

กิจกรรมท้ังหมด 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

8 โครงการจัดการแขงขัน

ฟุตบอล  7  คน“พลาญชัยคัพ”   

 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ได

ออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือ

สงเสริมกีฬาฟุตบอล 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะปองกันยา

เสพติด 

-  จัดแขงขันฟุตบอลใหกับเด็ก 

เยาวชน ตลอดจนประชาชน

ทั่วไปภายในจังหวัดรอยเอ็ด 

และจังหวัดใกลเคียง 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวม

แขงขันกีฬาครบ 100% จาก

ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

9 โครงการจัดการแขงขัน 

ฟุตซอล “พลาญชัยคัพ”   

 

 

 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 

 ไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

-  เพื่อสงเสริมกีฬาฟุตซอลใหเปนท่ี

รูจักยิ่งขึ้น 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะ 

ปองกันยาเสพติด 

-  จัดแขงขันฟุตซอลใหกับเด็ก 

เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

ภายในจังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัด

ใกลเคียง 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชน  ไดเขารวม

ออกกําลังกาย   และรวม

แขงขันกีฬาครบ 100%  จาก

ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

10 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ

และยุวกาชาดกลุมโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

-  นําลูกเสือ –ยุวกาชาด ป. 5 , 6 

และ ม. 1-3  เขาคายพักแรม 

จํานวน  1,100  คน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ทําใหเกิดการทํางาน

รวมกันเปนหมูคณะ 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาด ไดรับ

หลักสูตรการเรียนการสอน

วิชาลูกเสือ ครบ  100% 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

11 โครงการเยาวชนสัมพันธ -  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกเยาวชน 

ใหรักธรรมชาติ 

-  เพื่อเพิ่มความสามัคคี 

-  นําเยาวชนอบรมและทัศน-

ศึกษาดูงานสิ่งแวดลอม  จํานวน  

100  คน 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนรักธรรมชาติ 

และรวมกิจกรรม ครบ  100% 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

12 โครงการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬานักเรียน

เทศบาลและเมืองพัทยา  

ระดับประเทศ   

 

-  นักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือก

ในระดับภาค เขารวมการ

แขงขนัในระดับประเทศ   

 

-  นักกีฬาไดรับคัดเลือกเขารวม

การแขงขันในระดับประเทศ

ครบ 3 รุน คือ รุน 12 ป , 14 ป  

และ 16 ป    โดยมีชนิดกีฬา

ดังตอไปนี้  

-  ฟุตบอล 

-  ฟุตซอล 

-  เปตอง 

-  เทเบิลเทนนิส 

-  วอลเลยบอล 

-  วอลเลยบอลชายหาด 

-  กรีฑา 
 

750,000 

(งบเทศบาลฯ) 

750,000 

(งบเทศบาลฯ) 

750,000 

(งบเทศบาลฯ) 
-  นักกีฬาสามารถสรางช่ือเสียง

ใหกับเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

โดยไดรับเหรียญรางวัลจากการ

แขงขนัในระดับประเทศ 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

13 โครงการวันเยาวชน 

แหงชาติ 

 

-  ใหเ ด็กและเยาวชนไดเขารวม 

 กิจกรรมในเขตเทศบาล 

 

-  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 

 โดยเปนคาดําเนินการ / คา

รางวัล และคาตอบแทน 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนเขารวม 

 กิจกรรมและไดรับความ

เพลิดเพลิน 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

14 โครงการอบรมทบทวนและ

ชุมนุมลูกเสือชาวบาน 

-  เพื่ออบรมทบทวนและชุมนุม

ลูกเสือชาวบาน 

-  จัดการอบรมทบทวนและ

ชุมนุมลูกเสือชาวบาน 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเข ารวมกิจกรรมมีความรู

เพิ่มขึ้น  

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

15 โครงการประกวดการเตน 

แอโรบิค 

-  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

 

-  ประกวดเตนแอโรบิค  

ประเภทเยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

ศูนยวัฒนธรรม 

ทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

16 โครงการโรงเรียนกีฬา 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

-  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสูความ 

 เปนเลิศเฉพาะทางดานกีฬา 

 จํานวน  8  ประเภท ในชวง 

 ช้ันที่ 2 และชวงช้ันที่  3 

-  รับนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 

เพิ่มขึ้นปละ  70 คน 

-  จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียน 

 การสอน 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถผลิตนักกีฬาตัวแทน

เทศบาลฯ เพิ่ม ขึ้น ปละ 70 คน 

-  พัฒนาคุณภาพการกีฬาของ

จังหวัดรอยเอ็ดใหมีคุณภาพ

ยิ่งข ึน้ 

-  โรงเรียนชุมชน

บานหนองหญามา

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

17 โครงการประกวดวาดภาพ

ชีวิตสัตวน้ํา 

 

-  เพื่อเผยแพรความรูเ ก่ียวกับ

ชีวิตสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม 

 

-  จัดกิจกรรมวาดภาพสัตวน้ํา  

1 ครั้ง/1  ป 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเข ารวมกิจกรรมมีความ

เพลิดเพลิน 

 

-  สถานแสดงพันธุ  

สัตวน้ํา 

กองการศึกษา 

 

 18 โครงการประกวดตกแตง 

ตูปลา 

-  เพื่อเผยแพรความรูเ ก่ียวกับ

การตกแตงตูเ ล้ียงปลา 

-  จัดกิจกรรมตกแตงตูปลา   

ปละ  1  ครั้ง 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเข ารวมกิจกรรมมีความรู  

และเพลิดเพลิน 

 
 

-  สถานแสดงพันธุ  

สัตวน้ํา 

กองการศึกษา 

19 โครงการลานดนตรี คนดีศรี

รอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม

และใชเวลาวางของนักเรียนให

เกิดประโยชน 

-  สนับสนุนการแสดงดนตร ี,

กีฬาของนักเรียนและสถาน-

ศึกษา 
 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น 

 

-  ฝายพัฒนา 

กองการศึกษา 

20 โครงการแขงขันกีฬา 

เทเบิลเทนนิส 

-  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

-  จัดการแขงขันกีฬาเทเบิล-

เทนนิส 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เด็กและเยาวชนเขารวม 

 กิจกรรม 

 
 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

21 โครงการอุดหนุนเจาภาพการ

แขงขนักีฬาเทศบาลและเมือง

พัทยา ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

-  เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

เจาภาพในการแขงขันกฬีา

เทศบาลฯ  ระดับภาคฯ 

-  สนับสนุนเจาภาพจัดการ

แขงขนักีฬา 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  สนับสนุนเจาภาพจัดการ

แขงขนักีฬาครบ  100% 

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

22 โครงการฝกซอมวงดุริยางค

หรือวงโยธวาทิต 

-  เพื่อฝกซอมวงดุริยางคหรือวง

โยธวาทิต 

-  ฝกซอมวงดุริยางคหรือ 

วงโยธวาทิต 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูเข ารับการฝกมีความชํานาญ

ในการเลนวงดุริยางคหรือ 

วงโยธวาทิต 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 

23 โครงการฝกซอมและรวมการ

แขงขนักีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดออกกําลังกาย 

-  เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนที่มี

ความสามารถทางดานกีฬาไดมี

ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

 

-  ฝกซอมและรวมการแขงขัน

กีฬาตาง ๆ   กับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เยาวชนไดเขารวมการออก

กําลังกายและรวมการแขงขัน

กีฬาตาง ๆ  

 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 

4.3  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

24 โครงการแขงขันกิจกรรม

นันทนาการหรือวิชาการ 

-  เพื่อจัดการแขงขันกิจกรรม

นันทนาการหรือวิชาการใหกับ

เยาวชนและประชาชน   เชน  

เรือบังคับวิทยุ    จรวดน้ํา  

หมากรุก  ฯลฯ 

-  จัดกิจกรรมแขงขันนันทนาการ

หรือวิชาการ อยางนอยปละ  1  

ครั้ง 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 
-  เยาวชน  ประชาชนใหต

วามสนใจในกิจกรรม

นันทนาการและวิชาการ  

รวมท้ังการเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

25 โครงการกอสรางอาคารศูนย

การเรียนรู (พื้นที่สระสิม)   

 

-  เพื่อเปนศนูยการเรียนรูแกเด็ก 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 

-  กอสรางอาคาร คสล.  2  ช้ัน  

จํานวน  1  หลัง 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  

เมตร พื้นที่  678  ตารางเมตร 

-  กอสรางทางเทา พื้นที่  537  

ตารางเมตร 

-  กอสรางระบบระบายน้ํา 

ความยาว  25  เมตร 

 

9,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  มีศูนยการเรียนรูเพื่อ

สืบคนขอมูลเพิ่มขึ้น 

-  งานการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 

142 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 

 
แนวทางการพัฒนา    1.  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
2.  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

 
3.  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

4.  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
5.  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน    

 
6.  สังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1  

 

 

โครงการเทศบาลรวมใจ        

ตานภัยเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนมีความรูและ

เขาใจ เกิดความตระหนักและ

สรางจิตสํานึกในแนวปฏิบัติตน

เพื่อปองกันโรคเอดสไดถูกตอง 

-  เพื่อลดการแพรระบาดของผู

ติดเช้ือรายใหมใหนอยลง 

-  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนให

ผูปวยติดเช้ือเอดสท่ีไมมีผูดูแล

ชวยเหลือ 

 

-  อบรมประชากรกลุมเสี่ยง     

ในเขตเทศบาล  จํานวน 1 ครั้ง 

-  จัดงานวันเอดสโลก ปละ 1 

ครั้ง 

-  ออกติดตามผูปวยที่เปดเผย

ตัวอยางนอย 3 ครั้ง 

-  สอบถามประวัติสวนตัว ทํา

เรื่องใหความชวยเหลือรายละ 

2,000 บาท 

-  ใหผูปวยเอดสไดรับการ

รักษาแบบถูกตองและตอเนื่อง 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูเข ารวมอบรมมีความรูเรื่อง

โรคเอดสพรอมสรางจิตสํานึก

และเกิดความตระหนักแนวคิด

ในการปองกันและแกไขปญหา

โรคเอดสในครอบครัวและ

ชุมชนไดอยางนอย  80 % 

-  ลดการแพรระบาดของผูติด

เช้ือเอดสรายใหมใหนอยลง  

-  ผูปวยหรือครอบครัวผูปวย

เอดสท่ีเปดเผยตัวไดรับความ

ชวยเหลือ 100 %  

-  ผูปวยเอดสสามารถดํารงชีวิต

ในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 2 

 

โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกใน

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อลดอัตราการปวยและตาย

ดวยโรคไขเลือดออกในเขต

เทศบาลฯ 

-  เพื่อระดมความรวมมือจากทุก

องคกรท้ังภาครัฐ/ภาคเอกชน

และประชาชนในการปรับปรุง 

สิ่งแวดลอมเพื่อกําจัด  ลูกน้ํา

ยุงลาย 

-  เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ

ในการปองกันการเกิดโรค

ไขเลือดออกใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญและ

อันตรายจากโรคไขเลือดออก 

 

 

-  รณรงคควบคุมทําลายแหลง

เพาะพันธุยงุลายและกําจัดลูกน้ํา

ยุงลายพรอมพนสารเคมีกําจัดยุง

ใน  โรงเรียน / ชุมชน / ศาสน

สถาน / สวนราชการ 

-  อบรมเชิงปฏิบัติการการปอง 

กันและควบคุมโรคไขเลือดออก

แกครู แกนนํานักเรียน 

กรรมการชุมชน / อสม. และ

ชุมชนในเขต   เทศบาลฯ 

-  เปดการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกและจัด

กิจกรรมประกวดโรงเรียน/

ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 

-  สงเสริมการใชภูมิปญญาทอง 

ถ่ินในการปองกันและควบคุม

โรค 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนไดรับขาวสาร 

สถานการณโรคไขเลือดออก

จากสื่อ ไดอยางทั่วถึง ตอเนื่อง 

-  อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดออก ไมเ กิน  50 คน/ 

แสนประชากร 

-  อัตราความเสี่ยงตอการเกิด

โรคอยูในระดับท่ีไมเปนปญหา

ดานสาธารณสุข 

-  ทุกครัวเรือน / ชุมชน / 

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ    

รวมปองกันและควบคุมทําลาย

แหลงเพาะพันธุยงุลายอยาง

ตอเนื่อง 

-  ลดปริมาณการใชสารเคมีใน

การกําจัดพาหะนําโรคจากปท่ี

ผานมา 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

3 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อลดอัตราการตายและ

ความรุนแรงของโรคติดตอใน

เด็กกลุมอายุ 0-5 ป  

- เพื่อควบคุม การปองกันโรค

ระบาดของโรคไดอยางมี

ประสิทธิภาพและทันทวงที 

- เพื่อใหประชาชนมีความรู

และตระหนักถึงความสําคัญ

ของโรคติดตอ 

 

 

 

1.  การปองกันและควบคุมโรค

อุจจาระรวง 

    - ใหความรูตามฤดูกาล 

    - สอบสวนโรคทุกรายเมื่อม ี

การระบาดของโรค 

    - ทําลายแหลงเกิดโรคใหยา

ปฏิชีวนะผูปวย   ผูสัมผัสตลอดจน

ติดตามจนแนใจวาโรคสงบ   

2. ควบคุมโรควัณโรค 

    -  อบรม อสม./แมบาน  กรรมการ 

ผูนําชุมชนในการเปนพี่เ ล้ียงติดตาม

การกินยาของผูปวย 

    - ติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับ

เจาหนาท่ีโรงพยาบาลรอยเอ็ดอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้งตอรายผูปวย  

3.  รณรงคให วัคซีนโปลีโอและ 

วัคซีนพื้นฐาน 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลดอัตราการแพรกระจาย

โรคติดตอ 

- ผูปวยไดรับการดูแลจาก

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

- ผูปวยหายขาดจากการปวย

ดวยโรควัณโรค 

 

 

 

 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

4 โครงการรณรงคควบคุมกําจัด

หนเูพื่อปองโรค เลปโตสไป-

โรซีสในเขตเทศบาลฯ 

 

-  เพื่อลดอัตราการปวยตายดวย

โรคเลปโตสไปโรซีสในเขต

เทศบาลฯ 

-  เพื่อควบคุมกําจัดประชากรหนู

ใหลดลง 

-  เพื่อสนับสนุนโครงการเมือง

นาอยู 

 

-  รณรงคกําจัดหนูทุกชุมชน        

-  รณรงคกําจัดหนูในตลาด        

เทศบาลฯทั้ง 3 แหง 

-  ออกประชาสัมพันธเ ก่ียวกับ   

โรคฉี่หนู  

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในชุมชนมีความรู

และสามารถในการกําจัดหนู

และการปรับปรุงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมในครัวเรือนเพื่อ  

ปองกันการเกิดโรคเลปโตสไป

โรซิส 

-  อัตราปวยดวยโรคเลปโตสไป

โรซีสลดลงอยางนอย 60 % 

-  ไมมีผูเสยีชีวิตดวยโรค เลป

โตสไปโรซิส 

 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 5 

 

 

 

โครงการตรวจรักษาเบ้ืองตน

โรคทั่วไปในศูนยบริการ

สาธารณสุข 1,2,3 

 

 

-  เพื่อใหการบริการ  ประชาชน / 

ผูสูงอายุ/ อสม. ในเขตเทศบาลฯ 

 

 

 

-  ใหบริการประชาชน /

ผูสูงอายุ/ อสม. ท่ีมาใชบริการ 

ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 

 

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  สามารถใหการบริการไดเกิน

กวา 50 % ของผูมารับบริการ 

 

 

งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

6 โครงการหนวยสาธารณสุข

สัมพันธ 

 

-  เพื่อใหบริการสาธารณสุขแบบ

ผสมผสานท้ังการสงเสริมและ

การรักษาสุขภาพ 

-  เพื่อประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานดานสาธารณสุขของ

เทศบาลอันจะนํามาซ่ึงการ

พัฒนาตอไป 

-  เพื่อใหการบริการตรวจรักษา

โรคเบ้ืองตนใหกับประชาชนที่

อยูหางไกลสถานพยาบาลของรัฐ 

 

-  ออกหนวยบริการตรวจ

รักษาโรคเบื้องตนตามชุมชน

ทุก ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

-  ใหบริการดานสุขภาพตัด

แตงผม 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในชุมชนรูหลักใน

การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกตอง

เกินรอยละ 50 ของประชากร

ท้ังหมดในชุมชน 

-  ประชาชนมีสุขภาพรางกาย

สมบูรณแข็งแรง 

-  ลดภาระสถานพยาบาลของ 

รัฐบาล 

 

งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

7 

 

 

โครงการโรงเรียนสงเสริม  

 สุขภาพ 

-  เพื่อใหโรงเรยีนเปนสถานท่ี

สงเสริมสุขภาพนักเรียน   ครู  

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและ

สมาชิกอื่นในชุมชน 

-  โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ          

12 โรงเรียนดําเนินการตาม

กระบวนการโรงเรียน สงเสริม 

สุขภาพ 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 
 

-  โรงเรียนที่ไดมาตรฐาน   

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพไมตํ่า

กวารอยละ  100 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 8 โครงการศูนยเ ด็กเล็กนาอยู 

 

-  เพื่อใหเด็กประถมวัยในศูนย

เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยทุกมิติ 

 

-  ประชุมช้ีแจงผูบริหาร/ 

ผูเกี่ยวของ 

-  ฝกอบรมผู ดูแลเด็ก  6   แหง 

-  ประเมินรับรองมาตรฐาน     

นิเทศ ติดตาม 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็กมี

พัฒนาการสมวัยทุกมิติ  ไมต่ํา

กวารอยละ  80 

 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 9 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ        

การดําเนินงานสรางสุขภาพ          

ในชุมชน 

 

 

-  เพื่อใหองคกรชุมชนสามารถ

ดําเนินงานสรางสุขภาพใน

ชุมชนได  สอดคลองกับการ

สรางสุขภาพแหงชาติ 

 

 

-  อบรม วิชาการตอเนื่องและ

นิเทศงาน  เดือนละ  1  ครั้ง 

-  นิเทศศูนยสาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน 

-  ประกวดชุมชนสรางสุขภาพ

ดีเดน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-   ผูนําชุมชน อสม. เยาวชนมี

ความรูความเขาใจในการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ

ในชุมชนเพิ่มขึ้น รอยละ 100 

 งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 10 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ        

การดําเนินงานสรางสุขภาพ          

ในชุมชน 

 

 

-  เพื่อใหองคกรชุมชนสามารถ

ดําเนินงานสรางสุขภาพใน

ชุมชนได  สอดคลองกับการ

สรางสุขภาพแหงชาติ 

 

-  อบรม วิชาการตอเนื่องและ

นิเทศงาน  เดือนละ  1  ครั้ง 

-  นิเทศศูนยสาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน 

-  ประกวดชุมชนสรางสุขภาพ

ดีเดน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-   ผูนําชุมชน อสม. เยาวชนมี

ความรูความเขาใจในการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ

ในชุมชนเพิ่มขึ้น รอยละ 100 

 งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานศูนยสาธารณสุข

มูลฐานชุมชน 

 

 

 

 

-  เพื่อสนับสนุนประชาชนมี

สวนรวมในการดําเนินการสราง

เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 

 

-  ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ

ดีเดน  1  ชุมชน 

- สํารวจวิเคราะหปญหาความ

ตองการของชุมชน 

-  สนับสนุนงบประมาณแก

ชุมชนดําเนินการตามปญหา

ความตองการ 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  มีชุมชนตัวอยางในการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ

ในชุมชนอยางนอย   1   ชุมชน 

 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 11 

 

 

 

 

โครงการรณรงควัน 

ทันตสาธารณสุขแหงชาติ 

 

 

-  เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญและเอาใจใสในการ

ดูแลสุขภาพในชองปาก 

-  ใหบริการทันตกรรม 

-  ใหทันตสุขศึกษา 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนทั่วไปไดรับการ

ตรวจสุขภาพชองปาก  ไมต่ํา

กวา   200 คน 

  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

12 โครงการอบรมอาสาสมัคร 

สาธารณสุขในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อให  อสม.  มีความรูการ 

บริหารจัดการดานสาธารณสุข 

-  ฝกอบรม  อสม. ทุกชุมชน   

รวม  200  คน 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  อสม.  มีความรูความสามารถ 

เพิ่มขึ้น 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 150 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

13 

 

โครงการจัดงานวันอาสา 

สมัครสาธารณสุขแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อสรางขวัญกําลังใจแก

อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต

เมืองและประกาศเกียรติคุณ

อาสาสมัครสาธารณสุขที่

ปฏิบัติงาน ดีเดน 

 

 

 

 

 

 

 

-  จัดงานเฉลิมฉลองวัน

อาสาสมัครสาธารณสุข

แหงชาติ  1 ครั้ง 

-  ประกาศเกียรติคุณ อสม. ท่ี

ปฏิบัติงานดีเดนเปนประโยชน

ตอสังคมและชุมชน 

-  มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก  

อสม. ท่ีปฏิบัติงานตอเนื่องเปน

เวลานาน 

-  นําเสนอผลการดําเนินงาน

ของ  อสม. / ชุมชน 

-  ประชุมประจําปของสมาชิก

ชมรม อสม. คัดเลือกประธาน

ชมรม/กรรมการ 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  อาสาสมัครสาธารณสุขมี

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดี

ขึ้นรอยละ  100 

 

  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

14 โครงการสงเสริมสุขภาพ            

ผูสูงอายุ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

แบบองครวม 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

ชมรมผูสูงอายุสามารถดูแล

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบ

องครวมไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

-  เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการ 

ทางสังคมอันเปนประโยชน 

 

 

 

-  สํารวจจํานวนผูสูงอายุจ ัดทํา

ทะเบียน 

-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชมรม 

ผูสูงอายุเ ดือนละ 1 ครั้ง 

-  กิจกรรมตรวจสุขภาพ ทดสอบ

สมรรถภาพ 

-  สงเสริมผูสูงอายุมีความรูในการ  

ดูแลสุขภาพตนเองเดือนละ 1 ครั้ง 

-  สงเสริมการออกกําลังกาย 

-  สงเสริมการถายทอดภูมิปญญา

ผูสูงอายุดานตาง ๆ  

-  จัดกิจกรรมนันทนาการ 

-  กิจกรรมเยี่ยมเยยีนผูสูงอายุในชุมชน

-  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปล่ียน

เรียนรู 

-  สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณ ี

350,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

350,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

350,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม

เดือนละคร้ังอยางนอยรอย

ละ 50 

-  ผูสูงอายุมีสุขภาพที่พึง

ประสงคไมต่ํากวารอยละ 40 

 

  งานสงเสริมฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

15 

 

โครงการสงเสริมการออก   

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

-  เพื่อใหการออกกําลังกาย

เปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

ลดโรค ลดคาใชจายจากการ

เจ็บปวย 

 

-  สนับสนุนการจัดตั้งชมรมออก 

กําลังกายในชุมชน/โรงเรียน อยาง

นอยชุมชนละ  1  ชมรม 

-  ตรวจสมรรถภาพสมาชิกชมรมออก

กําลังกาย 

-  ปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกาย 

-  อบรมผูนําออกกําลังกาย 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนอายุ  6  ป ขึ้น

ไปออกกําลังกายอยางนอย

สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 

นาทีไมต่ํากวา  รอยละ 50 

 

 งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

16 โครงการรณรงควันงดสูบ

บุหรี่โลก 

-  เพื่อลดการเจ็บปวยดวย

โรคมะเร็งทางเดินหายใจ  

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

-  เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอม 

-  เพื่อเสริมสรางใหเยาวชน     

หางไกลยาเสพติด 

-  จัดกิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรี่

โลก โดยนักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนเขารวมกิจกรรม 1  ครั้ง 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- อัตราการเจ็บปวยดวย

โรคมะเร็ง โรคทางเดิน

หายใจ โรคหัวใจและหลอด

เลือดลดลง ของ ผูปวย

ท้ังหมด 

- นักเรียน เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปตระหนักถึง

พิษรายของบุหรี่ 

งานสงเสริม 

สุขภาพ ฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

17 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมสุขภาพ

อนามัยแมและเด็กและการ

วางแผนครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อสงเสริมใหมารดาและ

ทารกไดรับการดูแลอยาง

เหมาะสม 

-  เพื่อกระตุนใหผูปกครอง

ตระหนักถึงความสําคัญใน

การเล้ียงดูเด็กอยางถูกตอง 

-  เพื่อใหหญิงวัยเจริญพนัธุ

สามารถวางแผนครอบครัว

และคุมกําเนิดไดอยาง

เหมาะสม 

 

-  สํารวจหญิงวัยเจริญพันธุ            

ปละ 1  ครั้ง 

-  สํารวจหญิงตั้งครรภ ติดตามให

คําแนะนํา  รวมกับ  อสม. 

-  เฝาระวังภาวะการเจริญเติบโต 

เด็ก 0-5 ป รวมกับ อสม. ให

อาหารเสริมสําหรับเด็กท่ีน้ําหนัก

ตํ่ากวาเกณฑ 

-  ติดตามเยี่ยมมารดา ทารก และ

หญิงตั้งครรภที่บาน 

-  จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวัน

แมแหงชาติ 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย 

 

 -  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคปองกัน

ควบคุมโรคเบาหวาน และ 

ความดันโลหิตสูง 

 

-  เพื่อลดจํานวนผูปวยที่ปวยดวย

โรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูง 

-  เพื่อลดภาวะแทรกซอนจาก

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

 

-  สํารวจสถานสุขภาพ 

ประชาชนในชุมชน 

-  รณรงคใหความรูเ ก่ียวกับ 

โรคเบาหวาน การดูแลรักษา,  

การฟนฟูสุขภาพ, อาหาร 

-   การออกกําลังกาย 

-   รณรงคควบคุมและปองกัน

ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัย

เรียนและเยาวชน 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  ประชาชนรับรู ไมนอยกวา

รอยละ 80 

-  ประชาชนไดรับการสํารวจ    

ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 -  งานสงเสริม

สุขภาพฯ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

19 โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัดนก  เขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อปองกัน/ควบคุมภยันตราย

จากโรคไขหวัดนกเกิดแกฝูงสัตว

และประชาชน 

 

-  ฉดีพนยาฆาเชื้อโรคไขหวัด

นก  ในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  สํารวจสัตวปกในเขต

เทศบาลฯ 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนและสัตวในพื้นที่

เปาหมายปลอดภัยจากโรค

ไขหวัดนกครอบคลุมพื้นที่ใน 

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

มากกวา รอยละ  90 
 

-  งานสัตวแพทย  

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.1  แนวทางการพัฒนา   เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

20 โครงการแพทยทางเลือก 

 

-  เพื่อสงเสริมการใช

สมุนไพรไทย 

-  เพื่อลดการใชยาสังเคราะห

และลดคาใชจายจากการ

รักษาพยาบาล 

 

-  จัดสวนสมุนไพรสาธิต ณ ศูนยบริการ

สาธารณสุขทั้ง  3  แหง 

-  รณรงคปลูกและใชสมุนไพรไทยใน

ชุมชนและสมุนไพรสาธิต ณ ศสมช. 

-  ใหความรูแก  อสม. เพื่อขยายผล 

-  ศึกษาดูงานดานสมุนไพรและ

การแพทยแผนไทย  1  ครั้ง 

-  บริการยาสมุนไพร   

-   สงเสริม สนับสนุนแพทยแผนไทย 

ใน  ศสมช. 
 

30,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

-  ครัวเรือนปลูกและใช

สมุนไพรอยางนอย 30 % 

 

-  งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

21 โครงการจัดต้ังกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถ่ิน 

-  เพื่อพัฒนาสุขภาพ

ประชาชนในระดับทองถ่ิน 

-  จัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ิน   1  กองทุน 

 

 

650,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

650,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

650,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

-  ประชาชนสามารถเขาถึง

บริการการแพทยและ

สาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและ 

มีประสิทธิภาพ 

-  งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการบานพักสุนัขจรจัด   

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อลดปญหาการเพิ่มขึน้ของ

สุนัขจรจัดในเขต เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  เพื่อปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบาใหลดลงหรือหมดไป 

 

 

-  ดูแลสุนัขจรจัดในเขต

เทศบาลฯจํานวน 100 ตัว 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ลดจํานวนสุนัขจรจัดในเขต 

เทศบาลฯ อยางนอย 80 % 

 

-  งานสัตวแพทย  

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

2 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน    

ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัข

บา 

 

-  เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนตื่นตัวและตระหนัก

ถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษ

สุนัขบา 

-  เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบา

ใหลดลงหรือหมดไป 

 

 

 

-  สุนัขและแมวในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด จํานวน 1,500 ตัว 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-    ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

เขาใจและตระหนักถึงอันตราย

ของโรคพิษสุนัขบา  มากกวา 

80 % 

-  สุนัขและแมวไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

ไมนอยกวา 80 % 

-  งานสัตวแพทย     

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 3 

 

 

 

 

 

 

โครงการจางเหมาทําความ

สะอาดตลาด  ถนน  และ

สถานท่ีสาธารณะในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-   เพื่อความสะอาดและเปน

ระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 

-  เพื่อใหเอกชนเขามามี    สวน

รวมในการรักษาความสะอาด

ตลาดสดเทศบาลฯ 

-  เพื่อใหการรักษาความสะอาด

ในตลาดเกิดประสิทธิภาพ 

-  จางเหมาบุคคลทําความ

สะอาด ถนนตลาดและ

สถานท่ีสาธารณะในชุมชน

เขตเทศบาล  12  เดือน 

 

6,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

6,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

6,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

-  บานเมืองสะอาดและเปน

ระเบียบเรยีบรอย 

 

 

-  งานธุรการ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

โครงการทําบุญโรงฆาสัตว    

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศลให

สัตว ท่ีสงเข าฆาในโรงฆาสัตว  

-  เพื่อเปนสิริมงคลแก

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการฆาสัตว  

-  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ระหวางเทศบาลฯและ

ผูประกอบการ 

 

 

-  ทําบุญเล้ียงพระปละ 1 ครั้ง 

-  พิธีเปดโรงฆาสัตว  

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  สัตวท่ีเขาฆาในโรงฆาสัตว

เทศบาลไดรับสวนกุศลจากการ

ทําบุญตามแนวความเช่ือของชาว

พุทธศาสนา 

-  เจาหนาท่ีและผูประกอบการมี

ขวัญและกําลังใจที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน 

-  ผูประกอบการฆาสัตวพนักงาน

เจาหนาท่ีเทศบาลฯ   /ประชาชน 

ไดทําบุญรวมกัน  ปละ 1 ครั้ง 

  งานสัตวแพทย      

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

 5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

5 โครงการทําบุญตลาดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

-  เพื่อเปนสิริมงคลแกพอคา - 

แมคาและผูประกอบการ 

-  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ระหวางพอคา-แมคา และผู  

ประกอบการคากับสวนราชการ 
 

-  ทําบุญตลาดสระทอง 

และทําบุญตลาดทุงเจริญ 

 ปละ  1   ครั้ง  

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

-  ทําใหพอคา-แมคา  และ

ผูประกอบการมีกําลังใจในการ

ประกอบอาชีพ 

-  ทําใหเปนสิริมงคลแกพอคา-

แมคาและผูประกอบการ 

-  งานสุขาภิบาล  

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

6 โครงการรณรงคอาหาร

สะอาดรสชาติอรอย เขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อลดอัตราการเจ็บปวยดวย

โรคที่มาจากการบริโภคอาหาร

และน้ําท่ีไมสะอาดจากสถานท่ี

จําหนายอาหาร 

-  เพื่อยกระดับรานจําหนาย

อาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร 

-  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 

อุตสาหกรรม การทองเท่ียวไทย 

เพิ่มรายไดของประเทศใหมี

เศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 

-  ประเมินผลดานสุขาภิบาล

อาหาร ในรานอาหารและแผง

ลอยท่ีเปดจําหนายในเขต

เทศบาลฯ โดยใชเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย

จํานวน  50  ราน 

-  มอบปายมาตรฐานอาหาร

สะอาดรสชาติอรอยใหแกราน

ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  รานที่ผานเกณฑมาตรฐาน

และไดรับปายมาตรฐาน   

“ อาหารสะอาดรสชาติอรอย ” 

ไมนอยกวา  40  ของราน

จําหนายอาหารท้ังหมดในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

 

 

 

-  งานสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

7 

 

โครงการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานตลาดสด นาซื้อ       

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อกระตุนผูประกอบกิจการ

ในตลาดใหเ กิดการพัฒนาดาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ความ

ปลอดพิษ ปลอดภัยของอาหาร

และคุมครองผูบริโภคอยาง

ตอเนื่อง 

-  สงเสริมใหเ กิดความรวมมือจาก

ทุกสวนที่เก่ียวของในการพัฒนา

ตลาดสดใหผานเกณฑ     

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

-  สรางกระแสความต่ืนตัวแก

ประชาชนและผูบริโภคในการ

สรางสุขภาพรูจักเลือกจับจาย

สินคาในสถานท่ีท่ีสะอาดได

มาตรฐานและซื้อสินคาที่ 

ปลอดภัย ไดคุณคา 

-  จัดอบรมใหสุขศึกษาแก

ผูประกอบการคาในตลาดสด    

เทศบาลฯทั้ง 3 แหง ๆ ละ 50 

คน 

-  จัดต้ังคณะกรรมการตลาด

ในตลาดสดเทศบาลฯ  ตลาด

ละ 20 คน 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

60,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

60,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ผูประกอบการคาในตลาดสด

มีความรูในเรื่อง สุขาภิบาล 

สิ่งแวดลอม / สุขวิทยาสวน

บุคคล  รอยละ  80 

 

-  งานสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 160 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.2  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 8 

 

โครงการรณรงคพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานสถาน

บริการแตงผม-เสริมสวย 

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อรณรงคใหผูประกอบการ

สถานบริการแตงผม-เสริมสวย

มีความรูและใหความสําคัญใน

การจัดใหบริการท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย 

-  เพื่อรณรงคใหผูประกอบการ

สถานบริการแตงผมเสริมสวย

ปรับปรุงสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม

ในสถานบริการแตงผมเสริม

สวยใหดีขึ้น 

-  เพื่อรณรงคใหประชาชน

ผูรับบริการดานแตงผมเสริม

สวยไดตระหนักในการรับ

บริการดวยความปลอดภัย 

 

-  อุดหนุนชมรมแตงผมเสริม

สวย 

-  จัดกิจกรรมออกสํารวจและ

ประเมินผลดานสุขาภิบาลราน

แตงผม-เสริมสวยภายในเขต     

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด         

จํานวน 100 ราน 

-  จัดกิจกรรมมอบปายสถาน

บริการแตงผม-เสริมสวยที่ผาน

เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล 

-  ประชาสัมพันธสถานบริการ

แตงผมเสริมสวยที่ผานเกณฑ      

มาตรฐานสุขาภิบาล 

-  การอบรมศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ  แตงผม  เสริมสวย 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

-  สถานบริการแตงผมเสริม

สวยมีการปรับปรุงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมภายในรานไมนอย

กวา รอยละ 70  ของรานแตงผม 

- เสริมสวย   

 

 

-  งานสุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.3  แนวทางการพัฒนา   ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1 โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติด                                            

 

 

-  เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูโทษ

ของยาเสพติด 

-  เพื่อเปนการสรางเกราะ

ปองกันยาเสพติด 

-  จัดอบรมเยาวชนในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-   เด็กและเยาวชนไดทราบถึง

โทษของยาเสพติดและวิธีการ

หางไกลยาเสพติดเพิม่ขึน้ 

 

 

งานการศึกษา

นอกโรงเรียน 

กองการศึกษา 

 

2 

 

โครงการรณรงคและ

ปองกันยาเสพติดในชุมชน       

 

 

 

 

 

 

-  ปองกันการแพรระบาดของยา

เสพติดในชุมชน 

-  รณรงค  ปองกัน  โดยจัดกิจกรรม

ตาง ๆ   ใน  20  ชุมชน 

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-   ประชาชนมีสวนรวมในการ

ปองกันการแพรระบาดของยา

เสพติด  ไมนอยกวา รอยละ  60  

ของจํานวนประชาชนในชุมชน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการออกตรวจทอธาร

ประปาดับเพลิงรวมกับ

สํานักงานประปารอยเอ็ด 

 

  -  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

  มั่นใจในดานการปองกันและ 

  ระงับ อัคคีภัย 

 

- ออกตรวจสอบทอธารประปา

ดับเพลิงรวมกับ  สํานักงานประปา

รอยเอ็ดท่ีติดตั้งตามถนนสายตาง ๆ 

ในเขตเทศบาล อยางนอยปละ  1  ครั้ง 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-  ทําใหทอธารประปาดับเพลิง

ท่ีติดตั้งไวสามารถใชงานได

ตลอดเวลา 

 - ประชาชนในเขต เทศบาลและ    

 เขตใกลเคียงมีความปลอดภัยใน 

 ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึน้ 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดทําแผนปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 

 

 

 

 

 

- เพื่อใหมีแผนแมบทใชในการ

ฝกซอม เพื่อใหการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- จัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือน

พรอมฝกซอมตามแผน  ดังนี้.- 

1)  แผนปองกันภัยฝายพลเรือน 

จํานวน 60 เลม โดยการ  ฝกซอมตาม

แผนอยางนอยปละ 3 ครั้ง 

2)  แผนเฉพาะกิจปองกันอัคคีภัย

ชวงฤดูหนาวและฤดูแลง จํานวน  

60  เลม 

3)  แผนเฉพาะกิจปองกันอุทกภัย  

และวาตภัย  จํานวน 60 เลม 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

  

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

- ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 

  ในดานการปองกันและ 

  ระงับภัยของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

     

   

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

3 โครงการออกตรวจเครื่อง 

เคมีดับเพลิง 

 

  -  เพื่อใหประชาชนเกิดความ 

  มั่นใจในดานการปองกันและ 

  ระงับ อัคคีภัย 

 

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิง

ท่ีติดตั้งตามถนนสายตาง ๆ ในเขต

เทศบาล อยางนอยปละ  1  คร้ัง 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

  

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

-  ทําใหมีเครื่องเคมีดับเพลิง

และทอธารประปาดับเพลิงท่ี

ติดต้ังไวสามารถใชงานได

ตลอดเวลา 

 - ประชาชนในเขต เทศบาลและ    

 เขตใกลเคียงมีความปลอดภัยใน 

 ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึน้ 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดกิจกรรม 

วัน อปพร. 

-  เพื่อเปนการชุมนุมของสมาชิก 

อปพร. และจัดกิจกรรมบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน  

-  ใหสมาชิก อปพร. ไดมารวม

กิจกรรมในงานวัน อปพร. และไดมี

สวนรวมในการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนตอสังคม

สวนรวม  ดังนี้ 

กิจกรรมทําบุญตักบาตร , กิจกรรม

บําเพ็ญสาธารณประโยชน , ชุมนุม

รับฟงสาสนวัน อปพร., มอบรางวัล

สมาชิก อปพร.ดีเดน ฯลฯ 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

  

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

-  สมาชิก อปพร. รวมท้ัง

ประชาชนไดสํานึกถึงความ

เสียสละ ความสมานฉันท ความ

รัก ความผูกพัน ความสามัคคี 

และความรับผิดชอบตอสังคม

ในการปฏิบัติงานปองกันภัย

ฝายพลเรือนเพื่อประเทศชาติ 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 164 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสรางขีด

ความสามารถขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีเก่ียวของรวมกันปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

    

   

 -  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

เ ก่ียวของรวมกันปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบูรณาการ  ซ่ึงมี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวม

โครงการ  ดังนี้ 

1.  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

2.  อบต.เหนือเมือง 

3.  อบต.รอบเมือง 

4.  อบต.ดงลาน 

โดยแตละ อปท.จัดสรรงบประมาณ

ตามขอตกลง MOU  จัดต้ังเปนศูนยใน

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  เกิดการแลกเปล่ียนความรู

และประสบการณในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

-  ประชาชนในทองถ่ินมี

ความปลอดภัยท้ังชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้นและเกิด

ความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ประหยัดงบประมาณ  

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

6 โครงการตรวจการปองกัน

และระงับอัคคีภัยตามอาคาร 

ท่ีมีความเสี่ยงภยั  9  ประเภท 

 

  - เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย  

 กับอาคารท่ีมีความเสี่ยงภัย 

   9  ประเภท 

 - เพื่อใหเจาของหรือ  

   ผูประกอบการรูจักวิธีการ 

   ระงับอัคคีภัยในเบ้ืองตน 

 

 

 - จัดชุดนายตรวจตามพระราชบัญญัติ 

   ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 

   และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

   พ.ศ.2522 ออกตรวจตามอาคารท่ีมี  

   ความเสี่ยงภยั 9 ประเภท อยางนอย 

   ปละ 1 ครั้ง  

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

  -  การเกิดอัคคีภัยตามอาคารที่ 

 มีความเสี่ยง 9 ประเภท ลดลง 

 -  ประชาชนในเขต เทศบาล 

 และเขตใกลเคียงมีความ   

 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 เพิ่มขึ้น 

 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

7 

 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 

พลเรือน 

 

 

 

- เพื่อใหสมาชิก อปพร. ท่ี  

   ผานการฝกอบรมท้ัง 7 รุน 

ไดฝกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม

ความรูทักษะและความ 

ชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ี 

 -  ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 

ปองกัน ภัยฝายพลเรือน    จํานวน 

360 คน  พรอมท้ังศึกษาดูงาน 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

  - สมาชิก อปพร.มีทักษะและ 

  ความชํานาญตลอดจนมี   

  ความรูใหม ๆ และวิสัยทัศน  

  เพิ่มมากขึน้ 

 

    

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสั่งใชสมาชิก  

อปพร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อใหสมาชิก อปพร. ท่ีผาน

การฝกอบรมไดปฏิบัติหนาท่ี 

ดังนี้ 

1)   ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการ

กูภัยเพื่อตรวจปองกันภัยพิบัติ

ตางๆ ในเขตเทศบาลฯ 

2) ชุดรักษาความปลอดภัย 

    สถานท่ีราชการในสังกัด     

    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

3)  ชุดอาสาสมัครจราจรหนา 

   โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

    

   

 1) จัดสมาชิก อปพร. 2 ชุด ๆ ละ  5  คน

เปนชุดปฏิบัติการกูภัย  ตรวจเพื่อ

ปองกันภัยตาง ๆ  ภายในเขตเทศบาล 

  ทุกวันจันทร-วันศุกร  เวลา 18.00 –  

  24.00 น. ตลอดปงบประมาณ 

 

2. จัดสมาชิก อปพร. 2 ชุด ๆ ละ 1 คน  

เปนชุดรักษาความปลอดภัย  สํานักงาน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เวลา 17.00  –  

06.00 น. ของวันรุงขึ้น ทุกวันไมเวน

วันหยุดราชการ  ตลอดปงบประมาณ 

3. จัดสมาชิก อปพร. 12 ชุด ๆ ละ 2 คน 

 ปฏิบัติหนาท่ีจราจรหนาโรงเรียนภายใน

เขตเทศบาลฯ ในวันที่เปดการเรียนการ

สอน โดยแบงเปน 2 ชวง ชวงเชาเวลา     

06.30 –  08.30 น.  ชวงเย็นเวลา  15.00 

– 17.00  น. 

500,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ   

มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

  -  ประชาชนเช่ือมั่นในการ  

  ปฏิบัติงานของ อปพร.  

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

    4)  ชุดเตรียมความพรอม  

    ประจําศูนย  อปพร. 

    

   

4. จัดสมาชิก อปพร. 5 ชุด ๆ ละ 2 คน 

  ปฏิบัติหนาท่ีประจําอยูที่ศูนย อปพร. 

  ปฏิบัติเวลา  08.00 – 17.00  น. 

ทุกวัน  ไมเวนวันหยุดราชการ 
 

     

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องชวย

หายใจแบบอัดอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใชในการชวยเหลือผู   

 ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง 

 และอาคารขนาดใหญ  ซึ่งมี 

กลุมควันหนาแนน  มีกาซพิษ  

สารเคมี  เปนอันตรายตอระบบ

หายใจ   

 

   

 

 

- จัดซ้ือเคร่ืองชวยหายใจแบบอัด

อากาศ จํานวน 2 ชุดประกอบดวย 

1.หนากากครอบเต็มหนา  ทําดวย

ซิลิโคน 

2. ชุดสะพายหลังสามารถปรับขนาดได

3. ถังอัดอากาศ  ทําดวยคารบอนไฟ

เบอร  บรรจุอากาศความดันไมนอยกวา  

300 บาร 

4. ระบบปรับความดัน 

5. ระบบสัญญาณไฟเสียงกระดิ่งเตือน  

6. มีมาตรวัดปริมาณอากาศ   2  ชุด 

190,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

190,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

190,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

-  ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย 

   ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 

    ตอการปฏิบัติงานของ 

    เจาหนาท่ีเพิ่มขึน้ 

 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 10 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา

ทอพญานาค 

 

-  เพื่อใหมเีครื่องมือเคร่ืองใชใน

การปองกันและบรรเทาอุทกภัย

ท่ีเกิดขึ้น  ใหแกประชาชนที่

ประสบอุทกภัยในพื้นที่บริเวณ

กวางมีปริมาณน้ํามาก 

-  เปนประชาสัมพันธหนวยงาน

ของเทศบาลฯ 

 

 

-  จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําทอพญานาค  

จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย  

-  เคร่ืองยนตดีเซลอเนกประสงค  

ขนาดไมต่ํากวา  9  แรงมา  จํานวน  

1  เครื่อง 

-  ทอสูบน้ําพรอมสายพาน  ขนาด

ไมนอยกวา  6X18 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

-  แทนเครื่องพรอมติดลอเพื่อ

สะดวกในการขนยายและติดต้ัง 

จํานวน  1  ชุด 

45,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- 

 

- 

 

 -  สามารถแกไขปญหาอุทกภัย

ในพื้นที่บริเวณกวางไดอยาง

ทันทวงที 

-  ประชาชนใหความมั่นใจใน

การปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

 ท่ีเกิดขึ้นได 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

11 

 

โครงการจัดซื้อตูคอน

เทรนเนอร 

 

 

 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณในการฝกการ

ผจญเพลิงในอาคารใหกับ

เจาหนาท่ี โดยการสวมชุด

เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ

เขาฝกในตู 

-  จัดซื้อตูเทรนเนอร  ขนาดไมนอย

กวา 3.30 x 7.50 x 2.50 เมตร มี

ประตูเปดปด  2  ทาง หนาหลัง 

จํานวน  4  บาน  ใชเหล็กหนาไม

นอยกวา  5  มิลลิเมตร  จํานวน  1  

ตู 

70,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ในการระงับอัคคีภัยในอาคาร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ประชาชนเกิดความมั่นใจใน

การปฏัติงานของเจาหนาท่ี 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อ

รถจักรยานยนตตรวจการณ

ของศูนย อปพร. เทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหศูนย อปพร. มีอุปกรณ

เครื่องมือเคร่ืองใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  เพื่อใหมีรถใชในการตรวจ

การณและปองกันอุบัติภัยท่ีอาจ

เกิดขึ้น  สามารถชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดอยางทันทวงที 

-   จัดซ้ือรถจักรยานยนตตรวจการณ  

ขนาดไมนอยกวา  150  ซีซี เคร่ืองยนต

เบนซิน  4  จังหวะ  5  เกียร  เบาะนั่ง  2  

ระดับ  พรอมพนักพิง  ประกอบดวย  

ชุดสัญญาณไฟวับวาบ  1  ชุด  เสียง

สัญญาณไซเรน  1  ชุด  กะบังลมหนา  

1  บาน  กลองอเนกประสงค  1  กลอง  

ท่ีเก็บกระบอง  2  ขาง  จํานวน  1  คัน 

77,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

  -  การปฏิบัติงานของศูนย  

 อปพร. เปนไปอยางรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพและเปนระบบ 

-  ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 13 โครงการจัดซื้อเครื่อง

ดับเพลิงเคมีแหงพรอมตู 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณในการดับ 

เพลิงเบ้ืองตนอยางเพยีงพอ 

-  เพื่อนําไปติดต้ังตามชุมชน 

ท้ัง  19  ชุมชน  ภายในเขต

เทศบาล ฯ ที่อาจเกิดอัคคีภัยได

งาย 

-  ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง

พรอมตู  จํานวน 20 ตู  

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 -  มีเครื่องดับเพลิงเบ้ืองตน 

อยางเพยีงพอในชุมชนที่คาดวา

จะเกิดอัคคีภัยไดงาย 

 - ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

และใกลเคียงมีความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

14 

 

โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัย 

ทุกชุมชน 

 

 

 

 

-  เพื่อเตรียมการในการปองกัน

และระงับอัคคีภัยท่ีอาจเกิดขึ้น

ในแตละชุมชน 

-  เพื่อกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ

และหนวยงานที่เก่ียวของ 

-  จัดทําโครงการฝกซอมแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยให

ครอบคลุมทุกชุมชน ภายในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดโดยการ

ดําเนินการรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นท่ีมีพื้นที่ท่ีตอเนื่องกับ

พื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

40,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

40,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในชุมชนตาง ๆ  

เกิดความเชื่อมั่นในดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

 และใกลเคียงมีความเขาใจและ

สามารถระงับอัคคีภัยเบ้ืองตนได 

-  สถิติการเกิดอัคคีภัยลดลง 

 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

15 โครงการจัดซื้อเปลพยาบาล

อลูมิเนียม 

 
 

- เพื่อใหมเีครื่องมืออุปกรณ 

  ชวยเหลือผูประสบภัยใน 

 อาคารและอุบัติเหตุทางถนน 
 

- จัดซื้อเปลพยาบาลอลูมิเนียม

สามารถพับไดสายคาด 2 ชวง แบบ

พับยาว จํานวน 2 เปล 
 

13,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 
 

13,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

13,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 
 

  - ประชาชนที่ประสบภัยมีความ 

ปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น  

  

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

16 โครงการจัดซื้อเปลชวยชีวิต

พรอมสาย 

 

  - เพื่อใหมเีครื่องมืออุปกรณ 

  ชวยเหลือผูประสบภัยในอาคาร 

   สูง อาคารขนาดใหญ 

 

- จัดซ้ือเปลชวยชีวิตชนิดอลูมิเนียม   

ท้ังชุดสามารถถอดแยกปรับสั้นยาว

ไดพรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 1 

เปล 
 

29,500 

(งบเทศบาลฯ) 

- 29,500 

(งบเทศบาลฯ) 

    - ประชาชนเกิดความมั่นใจ 

  ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

17 

 

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  

งานปองกันฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณ เครื่องมือ 

  เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน 

  อยางเพียงพอ 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

- จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในงานปองกันฯ  ดังนี้  

 

1)  จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก   

จํานวน  1  ตู 

2) จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้  ระดับ 1-2 จํานวน  1  

ชุด 

3)  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  2  บาน จํานวน 2ตู 

4)  จัดซื้อตูโชว ชนิด 5 ชั้น  จํานวน  1  ตู 

5)  จัดซื้อตูเย็น ขนาดไมต่ํากวา 5 คิว จํานวน  1  

เครื่อง 

6) จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 

300 แอมปพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครือ่ง 

7) จัดซื้อเครื่องไฟเบอรตัดเหล็ก จํานวน 1เครื่อง 

48,400 

(งบเทศบาลฯ) 

- 

 

2,400 

 

14,000 

7,000 

6,000 

 

14,000 

 

5,000 

4,000 

(งบเทศบาลฯ) 

4,000 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

-  การปฏิบัติงานเปนไปอยาง 

รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

โครงการจัดซื้อตูแอมป

อเนกประสงค   

 

 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณ เครื่องมือ 

  เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน 

  อยางเพียงพอ 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-   จัดซื้อตูแอมปอเนกประสงค  ขนาดลําโพง 

ไมนอยกวา  15  นิ้ว  กาํลังขับของลําโพง  ไม

นอยกวา  300 วัตต พรอมขาตั้ง  จํานวน 1ชุด 

 

8,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-  มีเครื่องมือเครื่องใชที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย  ใน

การประชาสัมพันธโครงการ  

กิจการตาง ๆ 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 172 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางปาย

ทางเขาสํานักงานปองกันฯ 

-  เพื่อใหผูท่ีมาติดตอราชการ

ทราบสํานักงานปองกันฯ 

- เปนประชาสัมพันธหนวยงาน

ของเทศบาลฯ 

 

-  กอสรางปายทางเขางานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขนาดสูง 

1.70 เมตร ความกวาง  26.0  เมตร 

โครงเหล็กรูปพรรณ 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

-  ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการติดตอราชการกับงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- มีปายประชาสัมพันธของ

หนวยงานเทศบาลฯ ท่ีสวยงาม

คงทนถาวร 

- งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

20 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงตอเติม

กันสาดหองวิทยุสื่อสาร 

 

 

 

-  เพื่อใหมีกันสาดปองกันแดด  

ฝนท่ีพัดเขาหองวิทยุสื่อสาร 

 

-   ตอเติมกันสาดหองวิทยุสื่อสาร  

ขนาดกวาง  2.00  เมตร  ยาว  17.50  

เมตร  โครงสรางหลังคามีสวนที่ตอ

เติมเปนเหล็กรูปพรรณ มุงดวย  

METAL  SHEET  สีแดง  

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-  มีกันสาดเพื่อกําบังฝน  

สามารถปองกันฝนที่อาจจะทํา

ใหเครื่องมือเคร่ืองใชบริเวณหอง

วิทยุสื่อสารเกิดความเสียหายได 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

21 โครงการปรับปรุงตอเติม

กันสาดอาคารเรือนนอน 

 

 

-  เพื่อใหมีกันสาดปองกันแดด  

ฝนท่ีพัดเขาอาคารเรือนนอนของ

เจาหนาท่ีงานปองกันฯ 

 

-   จัดทํากันสาดอาคารเรือนนอน  

ขนาดกวาง  3.70  เมตร  ยาว  7.40  

เมตร  โครงหลังคาเหล็ก มุงดวย  

METAL  SHEET  สีแดง  

 

44,800 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-  มีกันสาดเพื่อกําบังฝน  

สามารถปองกันฝนที่อาจจะทํา

ใหเครื่องมือเคร่ืองใชของ

เจาหนาท่ีงานปองกันฯ เกิดความ

เสียหายได 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

173 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

22 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําและประตูเหล็ก 

 

 

 

 

-  เพื่อใหบริเวณรางน้ํามีตระแก

รงเหล็กท่ีรองรับยานพาหนะที่

เขา-ออก งานปองกันฯ 

-  เพื่อมีประตูเปดปดบริเวณ

ทางเขา-ออก ของงานปองกันฯ 

 

-   ปรับปรุงรางระบายน้ําโดยการ

ทุบคันหินและทุบบารางระบายน้ํา

เพื่อทําฝาตะแกรงขนาดกวาง  0.30  

เมตร  ยาว  14.00  เมตร 

-   จัดทําประตูเหล็กมีลอเล่ือน  

ขนาดความสูง  1.20  เมตร  ยาว  

14.00  เมตร   

106,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-  ยานพาหนะทีเ่ขาออกบริเวณ

รางน้ําหนางานปองกันฯ  มีการ

เดินทางไปมาสะดวกและ

ปลอดภัย 

-  มีการเขาออกบริเวณงาน

ปองกันฯ  อยางเปนระบบ

ระเบียบและปลอดภัย 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

23 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อแผงก้ัน

จราจร 

 

 

 

 

-  เพื่อใหมีแผงก้ันจราจรในการ

ปดก้ันจราจรในการจัดงานตางๆ

ของเทศบาลฯ 

-  เพื่อใหผูใชรถใชถนนเกิดความ

ปลอดภัย 

 

-   จัดซ้ือแผงก้ันจราจร  ขนาดความ

สูงไมนอยกวา  90  ซม. ยาวไมนอย

กวา  1.50  เมตร  มี 4 ลอ  ใชเหล็ก

ขนาด  4  หุน  ทาสีขาว-แดง  ติด

ตราสัญลักษณเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

จํานวน  90  แผง 

 

90,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

90,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

90,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนผูใชรถใชถนนเกิด

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

-  เกิดความสะดวกและเปน

ระเบียบเรยีบรอย 

-  ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.4  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

24 

 

 

 

 

โครงการจัดต้ังกลุมพื้นที่ 

(Zoning)  ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

บูรณาการการใช

เครื่องจักรกลยานพาหนะ

และอุปกรณในงานดาน 

สาธารณภัยรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่เก่ียวของบริหาร

จัดการ  การใชเครื่องจักรกลใน

ดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยรวมกัน 

 

 

-   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

เ ก่ียวของ  จัดต้ังกลุมพื้นที่ (Zoning) 

ท่ี  1  เพื่อทําหนาท่ีในการจัดการ

และกําหนดแนวทางบูรณาการการ

ใชเครื่องจักรกลในดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในทองถ่ินของกลุม

พื้นที่  กลุมท่ี  1  มีความปลอดภัย

ท้ังชีวิตและทรัพยสินเพิม่มากขึ้น

และเกิดความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

-  ประหยัดงบประมาณ 

 

-  งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 1 

 

 

 

โครงการฝกอบรมอาสา 

สมัครดานการจราจร 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหความรูและฝกทักษะ

ดานความปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุจราจรแกกลุม 

เปาหมาย 

 

 

 

 

-  จัดฝกอบรมดานวินัยจราจรและการ

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรใหกับ 

กลุมเปาหมาย อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน และประชาชนทั่วไป 

โดยประสานความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อการ

สนับสนุนโครงการ 

-  สรุป/ประเมินผล 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  กลุมเปาหมายและประชาชน

ท่ัวไปท่ีใชรถใชถนนมีความรู

ความเขาใจและตระหนักในการ

ท่ีจะปฏิบัติตามกฎจราจรยิ่งขึ้น 

-  อุบัติเหตุจากจราจรลดลง 

-  กลุมเปาหมายสามารถเปน

อาสาดานการจราจรเพื่อ

ชวยเหลือเจาพนักงานจราจรได 
 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 
 

 2 

 

 

 

 

 

โครงการปองกัน

อาชญากรรมและลด

อุบัติเหตุในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

 

-  เพื่อใชในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมและ

ควบคุมจราจร 

 

 

 

 

 

-  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV)  จํานวน  29  จุด  ดังนี้  

-  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV)  จํานวน  9  จุด   

-  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV)  จํานวน  12  จุด   

-  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV)  จํานวน  8  จุด   

 

 

14,181,950 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

14,181,950 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

14,181,950 

(งบเทศบาลฯ) 

-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมรวมถึงอํานวยความ

สะดวกดานการจราจร  ตลอดจน

รองรับปญหาอาชญากรรม  

ปญหาการจราจร  ปญหาความ

มั่นคงและปญหาสังคมดานอ่ืน ๆ 

ในอนาคต 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

3 โครงการใหความรูเ ก่ียวกับ

วินัยการจราจรแกเด็ก

นักเรียน 

 

-  เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย

การจราจรและสามารถนําไปใช

ตลอดจนสามารถเผยแพรไปสู

กลุมอื่น ๆ ได 

 

-  ใหความรูพรอมท้ังใหฝกปฏิบัติ

เก่ียวกับกฎหมายจราจรแกนักเรียน

สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ท้ัง  7  แหง  โดยดําเนินการ  ดังนี้ 

-  ขอความรวมมือวิทยากร จาก 

สภ.อ.เมืองรอยเอ็ดและสนง.ขนสง

จังหวัดรอยเอ็ด เปนตน ไปบรรยาย

ใหความรูแกนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป ท่ี 5,6 และช้ัน

มัธยมศึกษา 

-  สรุป/ประเมินผล 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  กลุมเปาหมายมีความรูความ

เขาใจในกฎหมายจราจรและ

ตระหนัก จนมีวินัยดาน

การจราจรเปนอยางดี 

-  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก

การจราจรลดลง 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

- กองการศึกษา 

 

 4 

 

 

 

โครงการจัดทําปายหาม

จําหนายสินคา 

 

-  เพื่อใชในการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาตามจุดตาง ๆ  

ภายในเขตเทศบาล 

-  จัดทําปายหามขายสินคาแบบ

สามเหลี่ยมชนิดสองหนาพับได 

โครงเหล็กขนาดกวาง 0.60 เมตร 

ยาว 0.75 เมตร จํานวน 10 ชุด 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

- 
 

-  สะดวกและงายแกการจัดเก็บ

เมื่อใชงานแลว 

-  บานเมืองมีความเปนระเบียบ

เรียบรอยย ิ่งขึ้น 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 177 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายและการต้ังวาง

สินคาและวัสดุสิ่งของบน

ทางเทาและผิวจราจร และ

กวดขันควบคุมการจําหนาย

สินคา 

-  เพื่อจัดระเบียบการต้ังวาง 

 จําหนายสินคา 

-  เพื่อกวดขันและควบคุมการ

จําหนายสินคาภายในเขต

เทศบาลใหอยูในวงและ

ขอบเขตท่ีชัดเจน 

-  เพื่อความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรยีบรอยของ

บานเมือง 

-  เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

จัดระเบียบถนนทุกสายในเขตเทศบาล  

โดยดําเนินการ  ดังนี้  

-  ประสานงานจราจร สภ.อ.เมืองฯ เพื่อ

ขอความเห็นชอบเขตหามจําหนายและ

เขตผอนผันใหจําหนายสนิคา 

-  ออกประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  จัดระเบียบผูคาประเภทแผงลอย 

รถเข็น ลอเลื่อน ใหอยูในพื้นที่ท่ี

กําหนดใหและชัดเจนยิ่งขึ้น 

-  เจาหนาท่ีออกจัดระเบียบตามแผน

โดยกําหนดจุดผอนผันและจุดหามต้ัง

วางจําหนายสินคาตลอดจนหลักเกณฑ

ในการต้ังวาง 

-  ติดตามและเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ  

มิใหฝาฝน/ตักเตือน ถาหากฝาฝนอีก

จับกุม 

- สรุป/ประเมินผลทุกเดือน 

30,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  การต้ังวางวัสดุสิ่งของและ

วางจําหนายสินคามีความเปน

ระเบียบยิ่งขึ้น  

-  ภายในเขตเทศบาลมีความ

เปนระเบียบเรยีบรอย 

-  ผูคาขายเกิดความชัดเจน

และเขาใจในระเบียบท่ี

เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝาย

ปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดระเบียบทางเทา

และผิวจราจร 

-  เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุท่ี

อาจจะเกิดขึ้น 

-  เพื่อใหบานเมืองมีความ 

 สะอาดและเปนระเบียบ 

 เรียบรอย 

-  จัดประชุมผูเกี่ยวของ ตํารวจ 

ขนสง 

-  จัดทําแผนพับใบปลิวเพื่อ

ประชาสัมพันธ 

-  จัดเจาหนาท่ีของเทศบาลฯ 

รวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ ออกตรวจ

ตราและเฝาระวังเก่ียวกับการวาง

สิ่งของหรือสินคาบนทางเทาและ

ผิวจราจรตลอดจนสัญญาณจราจร

ตาง ๆ  บนทองถนนท่ีไมมีความ

ชัดเจน 

-  ตักเตือน/ถาหากฝาฝนอีกจับกุม 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

-  อุบัติเหตุภายในเขตชุมชน

หนาแนนลดนอยลง 

-  รานคาตาง ๆ  ต้ังวางวัสดุ

สิ่งของและวางจําหนายสินคามี

ความเปนระเบียบยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

-  งานรักษาความ

สงบฯ ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 

-  งานจราจร  

สภ.อ.เมืองรอยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

7 โครงการควบคุมการโฆษณา

ใชเสียง 

 

-  เพื่อใหการโฆษณาใชเสยีง

ภายในเขตเทศบาลฯ เปนไป

ตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 

-  ประชุมเจาของสถาน

ประกอบการท่ีมีการโฆษณาใช

เสียงและเจาของรถแหโฆษณา เพื่อ

ช้ีแจงทําความเขาใจและขอความ

รวมมือในการปฏิบัติใหถูกตอง 

-  มีหนังสือขอความรวมมือในการ

ปฏิบัติใหถูกตอง 

-  ตรวจสอบและเฝาระวังอยาง

สม่ําเสมอ 

-  จับกุมหากมีการฝาฝน 

 

 

 

 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถควบคุมเหตุรําคาญ

อันเกิดจาการใชเสียงภายใน 

เขตเทศบาลฯ ได 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

5.5  แนวทางการพัฒนา     พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน            
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

8 โครงการกวดขันการปดแผน

ประกาศ 

 

-  เพื่อจัดระเบียบการติดแผน

ประกาศใบปลิวในที่สาธารณะ 

-  เพื่อความสะอาดและเปน

ระเบียบเรยีบรอยของชุมชน 

-  เพื่อใหผูประกอบการเขาใจ

ในกฎระเบียบยิ่งข ึน้ 

 

-  จัดประชุมผูประกอบการ  หาง

ราน  เอกชน  และสวนราชการท่ี

เก่ียวของ  ไดแก  การไฟฟา  

องคการโทรศัพท  สภ.อ.เมืองฯ  

เพื่อทําความเขาใจและชี้แจงในกฎ 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

-  มีหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติให

ผูประกอบการทราบและปฏิบัติ 

-  สอดสอง  ดูแล เฝาระวัง 

 

 

 

 

 

 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

-  บานเมืองมีความสะอาด 

-  กลุมผูประกอบการ  หางราน  

เอกชน เขาใจในกฎ ระเบียบ 

กลาวคือ มีการขออนุญาต มีการ

ปฏิบัติอยางถูกตอง 

 

-  งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

-  กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.6  แนวทางการพัฒนา   สังคมสงเคราะห  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการเบ้ียย ังชีพผูสูงอายุ 

 

-  เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุไดเบ้ีย

ยังชีพใชในการดํารงชีวิต 

 

-  ผูสูงอายุไดเบ้ียย ังชีพในการ

ดํารงชีวิต  จํานวน  292  ราย  

 

576,000 

(งบเทศบาลฯ) 

475,200 

(งบอุดหนุนฯ) 

576,000 

(งบเทศบาลฯ) 

475,200 

(งบอุดหนุนฯ) 

576,000 

(งบเทศบาลฯ) 

475,200 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

-  ผูสูงอายุจ ํานวน  292  ราย  

ไดรับเบ้ียย ังชีพครบ  100% 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

2 โครงการเบ้ียย ังชีพคนพิการ 

 

-  เพื่อชวยเหลือคนพิการ  ได

เบ้ียยังชีพใชในการดํารงชีพ 

 

-  คนพิการไดเบ้ียย ังชีพในการ

ดํารงชีวิต  จํานวน  94  ราย 

 

540,000 

(งบเทศบาลฯ) 

24,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

540,000 

(งบเทศบาลฯ) 

24,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

540,000 

(งบเทศบาลฯ) 

24,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

-  คนพิการ  จํานวน  94  ราย  

ไดรับเบ้ียย ังชีพ  ครบ  100% 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

3 โครงการสงเคราะหเ ด็กยากจน  

เด็กเรรอน  เด็กยากไรขาดผู

อุปการะ 

 

-  ใหการชวยเหลือสงเคราะห

เด็กยากจน  เด็กเรรอน  เด็ก

ยากไรขาดผูอุปการะ 

 

-  ชวยเหลือสงเคราะหเด็ก

ยากจน  เด็กเรรอน  เด็กยากไร

ขาดผูอุปการะ  ท้ัง  20  ชุมชน 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  รอยละ  80  ของเด็กยากจน  

เด็กเรรอน  เด็กยากไรขาดผู

อุปการะไดรับการชวยเหลือ

สงเคราะห 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม 

5.6  แนวทางการพัฒนา   สังคมสงเคราะห  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

4 โครงการชวยเหลือผูประสบภัย -  ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบ

สาธารณภัย 

-  ชวยเหลอืสงเคราะห

ผูประสบภัย  ในเขตเทศบาล 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  รอยละ  100%  ของ

ผูประสบภัยท่ีผานการ

กล่ันกรองของเทศบาลแลว

ไดรับการชวยเหลือสงเคราะห 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

5 โครงการเบ้ียย ังชีพผูปวยเอดส 

 

-  เพื่อชวยเหลือสงเคราะห

ผูปวยเอดส 

 

-  ผูติดเช้ือเอดสในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

36,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

36,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

36,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

-  ผูปวยเอดสไดรับเบ้ียย ังชีพ  

ครบ  100% 

 

 

 

 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
 

แนวทางการพัฒนา  1.  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 

2.  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

3.  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
      4.  บําบัดและกําจัดขยะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 

 

โครงการปรับภูมิทัศนคลอง

คูเมืองกําแพงเมือง   

(บริเวณทางหลวงชนบท) 

 

 

-  เพื่อเพิ่มทัศนียภาพบริเวณฝง

คลองใหสวยงามยิ่งขึ้น 

-  เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขยีวและ

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 

 

-   ปรับปรุงพื้นท่ีไมนอยกวา  

2,700  ตารางเมตร 

-  ปลูกหญาและจัดสวน  พื้นที่ไม

นอยกวา  2,700  ตารางเมตร 

675,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มลพิษทางอากาศลดลง 

-  พื้นท่ีสีเขยีวเพิม่ขึน้ 

 

กองชาง 

 

 

 

2 

 

โครงการปลูกตนไมใหญ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

สวนสาธารณะสระฮาง 

 

 

 

 

 

 -  เพื่อใหบริเวณสระฮางมี

ตนไมใหญที่ใหดอกสีสัน

สวยงามหลากสีในฤดูรอน 

-  เปนการพัฒนาสวนสาธารณะ

สระฮางอยางตอเนื่อง 

-  เพื่อเปนแนวกําบังมุมมองท่ี

ไมสวยงาม  เชน  ฌาปนสถาน

วัดสระแกว 

 

-  ซื้อตนไมขนาดใหญมาปลูก  เชน  

ตนคูณ , ตนหางนกยูง , ตน

อินทนิลบก , ตนเสลา , ตนพยอม

ความสูงไมนอยกวา  3.00  เมตร   

-  ปลูกหญานวลนอยกําแพงเมือง

เกาสวนที่ยังไมดําเนนิการ  จํานวน  

1,960  ตารางเมตร 

- 75,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

- -  ทําใหสวนสาธารณะสระฮาง

มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนท่ี

นาเท่ียวชมและพักผอนหยอน

ใจมากยิ่งขึน้ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.2  แนวทางการพัฒนา    สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 1 

 

 

 

 

โครงการอุดหนุนสรางเมรุ

ปลอดมลพิษวัดสระทอง 

 

-  เพื่อปองกันการเกิดมลพิษ 

ทางอากาศ 

 

 

 

-  อุดหนุนเงินกอสรางเมรุ

ปลอดมลพิษท่ีวัดสระทอง  

จํานวน  1  แหง 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  มลพิษทางอากาศลดลง 

 

 

-  งานรักษา 

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

2 โครงการสรางจิตสํานึกการ

รักษาความสะอาด 

 

-  เพื่อบริการประชาชน 

- เพื่อใหบานเมืองสะอาด  มาก

ขึ้น 

 

- ท่ีพักผูโดยสารทุกแหง 

- สวนราชการท่ีใหบริการ

ประชาชนจํานวนมาก 

- หนาสถานศึกษาในเขต

เทศบาลฯ 

- ถนนสายหลักในเขตเทศบาลฯ 

-  รณรงคทําความสะอาดวัน

เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม  

และ  12  สิงหาคม 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- บานเมืองมีความสะอาดนาอยู 

- ประชาชนรวมมือกับเทศบาล

เพิ่มขึ้น 

 

-  งานรักษา 

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 186 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.2  แนวทางการพัฒนา    สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

3 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงคสราง

จิตสํานึกและความตระหนัก

ดานส่ิงแวดลอม 

-  เพื่อรณรงคใหประชาชนใน

เขตเทศบาลฯตระหนักและให

ความสําคัญและมีสวนรวมใน

การปองกันและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

-  เพื่อลดปญหาส่ิงแวดลอม

โดยเฉพาะปญหา  น้ําเสียและ

ขยะมูลฝอย 

 

-  จัดกิจกรรมทอดผาปาขยะ           

รีไซเคิล 

-  จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิล          

แลกของขวัญ 

-  ศึกษาดูงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมในสถานที่ท่ีเหมาะสม 

-  จัดกิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะ

มูลฝอย 

-  จัดกิจกรรมรณรงคประหยัด    

พลังงาน 

-  รณรงคหนาบานหนามอง 

-  อบรมการใชจุลินทรียชีวภาพใน

การบําบัดน้ําเสีย 

-  จัดทําแพหญาแฝก 

-  รณรงคการลดปญหาเหตุรําคาญ 
 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

200,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-   ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ดมีจิตสํานึกและ

ตระหนักในการปองกันและ

แกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

 

-  งานอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 

 

 

 

โครงการปรับปรุงน้ําพุคลอง 

รอบเมือง 

 

 

 

 

-  เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําคลอง

รอบเมืองและสรางทัศนียภาพคู

คลองเมืองใหสวยงาม 

-  เปล่ียนมอเตอรน้ําพุ  ขนาด  

10 HP-388V  จํานวน  5  ตัว   

5  จุด 

 

450,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

-  น้ําในคลองรอบเมืองมี

ออกซิเจนเพิ่มขึน้ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

-   เพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย 

- เพื่อสรางจิตสํานึกท่ีดีให   

  ประชาชนมีสวนรวมในการ  

  รักษาคุณภาพน้ํา 

-  เพื่อเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมี

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

รวมของชุมชน 

 

-  กอสรางระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดซึ่งกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมกําหนดตองต้ัง

งบประมาณสมทบไมนอยกวา  

10% ของมูลคากอสราง 

 

 

8,737,747 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

20,896,392 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

20,896,392 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

-  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมี

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา

เสียรวมของชุมชน  สามารถ

บําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นในเขต

พื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  ฝายชางสุขาภิบาล 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

บึงพลาญชัยเมืองรอยเอ็ด 

-   เพื่อใหน้ําในบึงมีความ

สะอาดใสมากยิ่งขึ้น  ลดอัตรา

การตายของปลาหรือสัตวน้ํา

อื่นๆ 

 

-  ปมน้ํา ขนาดทอ   3  นิ้ว 

พรอมเครื่องยนตดีเซล  ขนาด

ไมนอยกวา  55  แรงมา  ติดตั้ง

บนรถลากจูง  ขนาดกวาง  2  

เมตร  ยาว  4  เมตร  จํานวน  2  

ชุด 

-  เคร่ืองเติมออกซิเจนในน้ํา 

(AIR BLOWER)  ขนาดไม

นอยกวา  15  แรงมา 

-  หัวจายออกซิเจนใตน้ํา 

จํานวน  36  ชุด 

-  ทอ PVC  ช้ัน  13.5  ขนาด  

 2  นิ้ว  จํานวน  500  เมตร 

-  ทอ PVC  ช้ัน  13.5  ขนาด  

 1½  นิ้ว  จํานวน  200  เมตร 
 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

2,837,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

2,837,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

-  น้ําในบึงพลาญชัยมี

ออกซิเจนเพิ่มขึน้ 

 

กองชาง 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.3  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   -  ทอ PVC  ช้ัน  13.5  ขนาด  

 1  นิ้ว  จํานวน  500  เมตร 

-  อุปกรณขอตอวาลวเปดปดขอ

งอ  จํานวน  36  ชุด 

-  แทนเติมอากาศใตน้ํา ขนาด

กวาง  3  เมตร  ยาว  3  เมตร  

จํานวน  36  ชุด 

-  ชุดอุปกรณประกอบแขนทอ

ดูดโคลน  ความยาว  50  เมตร  

จํานวน  2  ชุด 

-  น้ํายาปรับสภาพน้ํา (Hygin  

Tech Solution  จํานวน  11,500  

ลิตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 1 โครงการจางเหมาเอกชน

กําจัดขยะติดเช้ือ 

 

-  เพื่อบริการชุมชน 

-  เพื่อควบคุมโรคติดตอไมให

กระทบประชาชน 

 

-  จางเหมาเอกชนกําจัดขยะติด

เช้ือคลีนิกสถานพยาบาลท้ังคน

และสัตวในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  บริการประชาชนได

ครอบคลุมตามภารกิจ 

- ควบคุมโรคติดตอได 

 

-  งานรักษา 

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ภายในท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

- เพื่อใหรถเทขยะเขาออกสะดวก 

-  เพื่อปองกันยางรถยนตเทขยะ

ชํารุด  เนื่องมาจากเศษตะปู  , 

แกว   และอื่น ๆ 

-  เพื่อปองกันรถติดหลม  ทําให

รถชํารุดเสียหาย 

-  กอสรางถนน คสล. กวาง 

4.00  เมตร  ยาว  280  เมตร  

หนา  0.15  เมตร 

 

 

728,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  รถเทขยะเขา-ออก สะดวก 

-  รถยนตไมเ กิดการชํารุดจะ

ประหยัดคาซอมบํารุง 

-  ถนนสายในที่กําจัดขยะเกิด

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

3 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง

สวางตามแนวร้ัวดานหนา

สถานท่ีกําจัดขยะ 

-  เพื่อใหมีแสงสวางบริเวณ

ดานหนาสํานักงานสถานท่ีกําจัด

ขยะในเวลากลางคืน 

-  ดําเนินการต้ังเสาไฟฟาแสง

สวางเปนประปา  3 x 2 x 5  

เมตร  โคมไฟเหล็กหลอ

อุปกรณฟลูออเรสเซน  40  

วัตต x 2  จํานวน  10  ตน 

พรอมสวิทชควบคุมอัตโนมัติ 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- 

 

- 

 

-  ปองกันทรัพยสินของทาง

ราชการ 

-  ปองกันบุคคลนําขยะมาท้ิง

ตามแนวร้ัวดานนอกในเวลา

กลางคืน 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 4 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ

แบบเผาไหมสมบูรณไร

มลพิษ                                   

 

  

-   เพื่อใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

เทศบาลตําบลและเทศบาล อบต. 

ใกลเคียงมีท่ีเผาขยะอยางพอเพยีง

และปราศจากมลพิษสิ่งกอเหตุ

รําคาญตอประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

-  กอสรางอาคารเตาเผาขยะ , 

อาคารคัดแยกขยะ , อาคารที่

พักพนักงาน , อาคารจอดรถ  

-  ติดตั้งเครื่องคัดแยกขยะ

พรอมเตาเผาแบบไรมลพิษ เผา

ได 100  ตัน/24 ชม. 

-  สรางและติดตั้งเครื่องอัด

บล็อกคอนกรีต+ดานขยะ 

-  สรางโรงผลิตเครื่องกําเนิด

ไฟฟา , โรงและบอหมัก FM 

340,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  สามารถแกปญหาขยะ  ไมให

กอมลพิษตอสภาพ แวดลอม 

-  ไมมีขยะมูลฝอยท่ีจะกอเหตุ

รําคาญในเขตเทศบาล 

 

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

5 

 

 

 

 

โครงการซอมแซมร้ัวสถานท่ี

กําจัดขยะเดิมท่ีชํารุด 

-  เพื่อใหรั้วท่ีมีอยูเดิมใชงานไดดี

และแข็งแรง 

-  ปรับปรุงซอมแซมร้ัว คสล. 

เดิมท่ีชํารุด   

-  กออิฐบล็อก  สูง 1.50  เมตร 

จํานวน  17  ชอง  ยาว 51 เมตร   

61,200 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีรั้วท่ีใชงานไดดีและแข็งแรง 

 

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 6 โครงการกอสรางรั้ว

สถานท่ีกําจัดขยะ 

 

-  เพื่อใหมีรั้วคอนกรีตเสริม

เหล็กปองกันขยะมูลฝอยออก

รบกวนหรือกอเหตุรําคาญแก

ประชาชน 

 

กอสรางร้ัวสถานท่ีกําจัดขยะ 21  ไร 

ดังนี้ 

-  ถมดินตามแนวเขตแดน กวาง 4 

เมตร สูง 160 เมตร ยาว 461 เมตร 

-  กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

กออิฐบล็อกสูง 1.50 เมตร  ยาว  

461 เมตร 

-  กอสรางรองน้ํารางยู คสล. 

1.00x1.50x470  เมตร 

1,534,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  สามารถปองกันขยะมูลฝอย

ปลิวออกนอกสถานท่ีกําจัดขยะ 

-  ปองกันการกอความรําคาญ

ใหกับพื้นที่ใกลเคียง 

-  ปองกันไมใหบุคคลภายนอก

เขาออก 

-  ปองกันน้ําเสียไหลออก

ภายนอก 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

7 โครงการกอสรางแผงก้ัน

ขยะมูลฝอยตามแนวร้ัว

ดานหนา 

- เพื่อปองกันการปลิวของขยะ

ออกถนนทางหลวงและที่นา

ของพื้นที่ใกลเคียง 

-  ติดตั้งลวดตราขายโครงเหล็กตาม

แนวรั้วดานหนาสูง  4  เมตร  ยาว  

120  เมตร 
 

52,800 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- 

 

-  ขยะมูลฝอยไมปลิวออกนอก

สถานท่ีกําจัดขยะไปกอเหตุ

รําคาญใหประชาชนทั่วไป 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

8 โครงการติดตั้งเครื่องช่ัง

น้ําหนักขยะพรอมอาคาร

รองช่ัง 

-  เพื่อช่ังน้ําหนักขยะท่ีเทขาย

ในสถานที่กําจัดขยะทุกคันเพื่อ

ทราบขอมูลขยะท่ีแนนอน 

-  ติดตั้งเครื่องช่ังน้ําหนัก 30 ตัน 

พรอมกอสรางอาคารการช่ังน้ําหนัก

รถยนตเก็บขยะ 
 

460,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- 

 

-  เพื่อช่ังน้ําหนักขยะท่ีเทขายใน

สถานท่ีกําจัดขยะทุกคันเพื่อ

ทราบขอมูลขยะท่ีแนนอน 

-  งานกําจัดขยะ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 



  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6.4  แนวทางการพัฒนา   บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

9 

 

 

 

 

โครงการกอสรางปรับปรุง

พื้นที่ของเทศบาลที่  ตําบล 

อุมเมา  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัด

รอยเอ็ด 

-  เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่ีเทศบาลมีอยู

ใหเปนประโยชนและกอใหเกิด

รายได 

-  ปรับปรุงพื้นท่ี  จํานวน  111  

ไร  1  งาน   

-  กอสรางเรือนเพาะชํา  

จํานวน  1  หลัง 

-  กอสรางโรงหมักขยะเปนปุย

ชีวภาพ  จํานวน  1  หลัง 

-  กอสรางทอถังน้ํา  จํานวน  1  

หลัง 

-  กอสรางบอน้ําบาดาล   6  

นิ้ว  จํานวน  1  บอ 

-  ระบบไฟฟาและคาปกเสา

ระยะทาง  850  เมตร   

 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  พื้นที่มีประโยชนมากขึ้น 

 

 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

 
แนวทางการพัฒนา    1.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

2.  สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

3.  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

4.  ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

5.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน  
 
6.  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      

 

 

195 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 1 โครงการจัดทําระบบและ 

ขอมูลชุมชน 
 

-  เพื่อใหไดมีขอมูลคุณภาพ

ชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
 

-  จัดทําระบบและสํารวจขอมูลทุก

ครัวเรือน ภายในเขตเทศบาล 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ขอมูลมีคุณภาพครบถวน 
 

กองสวัสดิการ

สังคม 
 

  2 โครงการยายชุมชน/จัดหาท่ี

อยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง 

-  เพื่อจัดหาท่ีอยูใหมและ

จัดระบบใหแกประชาชน 

-  จัดหาท่ีอยูใหมใหแกผูบุกรุก

คลองคูเมือง   
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ผูยายชุมชน  มีท่ีอยูอาศัยใหม 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 
 

 3 โครงการพัฒนาคุม 

 

-  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 

 ในการพัฒนาชุมชน 

 

-  สงเสริมความรวมมือจาก

ประชาชนในคุมใหรวมกันพัฒนา 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

2,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี

สวนรวมและรับผิดชอบครอบ- 

ครัวของตนเอง  
 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

  4 โครงการเวนคืนพื้นที่คลองคู

เมือง-กําแพงเมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีท่ีจะ

ไดรับคืนจากประชาชนและ

พื้นที่คูกําแพงเมืองอ่ืน ๆ 
 

-  เวนคืนพื้นที่  จํานวน  250  แปลง

 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ปรับปรุงพื้นท่ีท่ีจะไดรับคืน

จากประชาชนและพื้นที่คู

กําแพงเมืองอ่ืน  ๆ
 

กองสวัสดิการ

สังคม 
 

 5 โครงการสงเคราะหศพยากไร

และไรญาติ 
 

-  เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส

ทางสังคม 

-  สงเคราะหศพยากไรและไรญาติ

รายละ  2,000 บาท /ศพ 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 
-  ผูดอยโอกาสทางสังคม

ไดรับการสงเคราะห 

กองสวัสดิการ

สังคม 
 

 196 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 6 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน 

 

-  สรางความสามัคคีในชุมชน 

 

-  จัดการแขงขันกีฬาชุมชนทั้ง   

 20  ชุมชน 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนเกิดความสามัคคี

เพิ่มขึ้น  

กองสวัสดิการ

สังคม 
 

  7 โครงการฝกอบรม

คณะกรรมการชุมชน 

 

-  เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน 

 มีความรูการบริหารและจัด 

 การชุมชน 
 

-  ฝกอบรมคณะกรรมการ

ชุมชน จํานวน  20  ชุมชน  รวม 

300  คน 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  คณะกรรมการชุมชนมีความรู

ความสามารถในการบริหาร

ชุมชน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

  8 โครงการพัฒนาเครือขาย 

องคกรประชาชน 

 

-  เพื่อสรางความรวมมือ 

 ระหวางองคกรประชาชน 

 

-  จัดอบรมเครือขายองคกร

ประชาชน    1 องคกร จํานวน  

600  คน 

-  จัดทําวารสารทําเนียบชุมชน/

องคกรประชาชน 
 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  องคกรประชาชนในเขต

เทศบาลมีความรวมมือและ 

มีระบบการบริหารงานรวมกัน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 9 โครงการจัดระบบการบริหาร

ภายในชุมชน 

 

-  เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร 

ชุมชน 

 

-  เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน

เพื่อเขามา จัดระบบการบริหาร

ในชุมชน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  20  ชุมชนมีระบบบริหาร 

ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

10 โครงการเทศบาลพบ 

ประชาชน 

 
 

-  เพื่อรับทราบปญหาความ

ตองการของประชาชน 

 
 

-  จัดใหบริการนอกสถานท่ีแก

ประชาชน  20  ชุมชน  และ

รับทราบปญหาความตองการ 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนไดรับบริการและมี

สัมพันธภาพท่ีดีกับเทศบาล

เพิ่มขึ้น 
 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

11 โครงการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ชุมชน 

-  เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณการ

กีฬาใหกับประชาชนใน 

การออกกําลังกาย 
 

 

-  สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา

ใหกับชุมชน  ท้ัง  20  ชุมชน 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ชุมชนไดรับการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาครบ ท้ัง  20  ชุมชน 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน 

-  เสริมสรางความรูความเขาใจ

การมีสวนรวมการพัฒนาใหกับ

กลุมตาง ๆ   และประชาชนทั่วไป

ในชุมชน 

-  ประชุม  อบรม  สัมมนา  

ศึกษาดูงานโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีเก่ียวของกับกลุมหรือ

ประชาชนในชุมชน 

 

 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนและกลุมองคกรใน

ชุมชนมีความเขาใจและมีสวน

รวมในการพัฒนา   

 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 โครงการจัดทํารายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตามนโยบาย

ผูบริหารประจําป  

-  เพื่อเผยแพรผลการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล 

 

-   จัดทํารายงานแสดงผลงานการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป ป

ละ  100  เลม 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนรับทราบผล

การปฏิบัติงานของเทศบาล 

-  งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 

ประจําป  

-   เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบเก่ียวกับวัน

เทศบาล 

-  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน 

และสาธารณกุศล   เชน   จัด

นิทรรศการ  รณรงคบริการสาธารณะ 

ฯลฯ ประจําป ๆ ละ  1 คร้ัง 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนมีความรู

เ ก่ียวกับเทศบาลเพิ่มขึ้น 

-  งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก

สภาทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ิน 

-  เพื่อใหการจัดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรี เปนไปดวย

ความเรียบรอย 

- ดําเนินการจัดการเลือกต้ัง ให

เปนไปตามกฎหมาย โดยมีคาใชจาย

ตางๆ  ดังนี้  

1. คาตอบแทนเจาหนาท่ีและผูมีสวน

เก่ียวของกับการเลือกต้ัง ตามระเบียบ

กฎหมาย 

2. คาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ

เลือกต้ัง ตามท่ี กกต. ทองถ่ินเสนอ 

3. คาวัสดุเลือกต้ัง ตามท่ี กกต. 

ทองถ่ินเสนอ 

700,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -   การเลือกต้ัง เปนไปดวย

ความเรียบรอย บริสุทธิ์ 

ยุติธรรม 

-  งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

4 โครงการอบรมใหความรู

เ ก่ียวกับการเลือกต้ังทองถ่ิน 

 

- เพื่อใหเขาใจถึงบทบาทหนาท่ี

ของผูบริหารทองถ่ินมากขึ้น 

- เพื่อใหเขาใจระเบียบกฎหมาย

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

- เพื่อใหประชาชน ผูมีสิทธิ

เลือกต้ังทราบ บทบาทของ

องคกรตางๆ ที่เก่ียวกับการ

เลือกต้ัง 

 

-   จัดอบรมใหความรูเ ก่ียวกับการ

เลือกต้ัง  จํานวน  1  วัน  ผูเขา

อบรม จํานวน 500  คน

ประกอบดวย 

1. คณะผูบริหารเทศบาล 

2. สมาชิกสภาเทศบาล 

3. พนักงานเทศบาลและพนักงาน

จาง 

4. พนักงานครูเทศบาล 

5. ประธานชุมชนและ อสม. ทุก

ชุมชน  รวม 500 คน จํานวน  1  

วัน 

 

 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

- - - ผูเข าอบรมไดรับความรู 

เ ก่ียวกับการเลือกต้ัง 

-  งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

5 โครงการจัดทําวารสารเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธหนวยงาน

รับทราบกิจกรรมของเทศบาลฯ 

-  จัดทําวารสาร ปละ  4  ครั้ง 

จํานวน  1,000  ฉบับ 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  ประชาชนในทองถ่ินและ

หนวยงานอื่นรับทราบ

กิจกรรมของเทศบาล 

-  งานบริการและ

เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

6 โครงการจัดทําสรุปผลงานรอบ  

1  ป  ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานใน

รอบ 1 ป ของคณะผูบริหารและ

พนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เพื่อเผยแพรใหประชาชนทั่วไป

และหนวยงานอื่นไดทราบถึง

ภารกิจของทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

-  จัดทําหนังสือสรุปผลการ

ปฏิบัติงานในรอบ 1 ป   โดย

พิมพดวยกระดาษอารต  270  

แกรม ขนาด  A4  พรอมเคลือบ 

UV  เฉพาะจุดเนื้อใน  96 หนา 

พิมพดวยกระดาษอารต 120 แก

รม กระดาษ 4 สีทุกหนา พิมพ

จํานวน 1,000  เลม 

190,000 

(งบเทศบาลฯ) 

190,000 

(งบเทศบาลฯ) 

190,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  ประชาชนทั่วไปและ

หนวยงานอื่นไดทราบถึง

ภารกิจของทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

-  งานบริการและ

เผยแพรฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

7 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  

-  เพื่อใหมีคูมือในการเบิก

จายเงินของเทศบาลฯ 

 

-  จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  จํานวน  80  

เลม 
 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  มีคูมือในการเบิกจายเงิน

ของเทศบาลฯ   

 

-  งานงบประมาณ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

8 โครงการจัดทําแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อใหเทศบาลฯ มีกรอบและ

แนวทางการปฎิบัติงานแตละป 

 

1)  จัดทําแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2552-2554) 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 

-  จัดประชุมประชาคมเมือง 

-  จัดทํารูปเลมแผนพัฒนา 

2)  จัดทําแผนการดําเนินการ

ประจําป  2552 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 

-  จัดทํารูปเลมแผน 

3)  ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2550-2552) 

-  จัดประชุมคณะกรรมการ 

-  จัดทํารูปเลมแผน 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ มีแผนพัฒนาเพื่อ

เปนกรอบและแนวทาง

ปฎิบัติงาน 

 

-  งานวิเคราะหฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.2  แนวทางการพัฒนา    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

9 โครงการประกวดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดี   

 

-  เพื่อเขารวมประกวดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดี 

-  เพื่อใหเทศบาลฯ ไดตระหนัก

ถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ 

 

 

-  จัดทําเอกสารสื่อวีดีทัศน

ประกอบการเขารวม

โครงการฯ 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลฯ ไดปฎิบัติงานตาม

หนาท่ีตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

มีการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

และอํานวยความสะดวก 

-  งานงบประมาณ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

10 

 

 

โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  เพื่อใหมีกฎระเบียบและคูมือ

ในการใชงานและเปนแนว

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

และประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

-  จัดทํารูปเลมเทศบัญญัต ิ

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เทศบาลมีคูมือการใชงานและ

เปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

-  งานนิติกรรมสัญญา 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬาเชื่อม

สัมพันธองคการบริหารสวน

ทองถ่ิน 

 

-  เพื่อสรางความสามัคคีระหวาง 

อปท. ทุกแหงภายในจังหวัด

รอยเอ็ด 

 

รวมแขงขันกีฬา  ดังนี้ 

1)  แขงขันกีฬาพนักงาน

เทศบาลสัมพันธในเขตจังหวัด

รอยเอ็ด 

2)  แขงขันกีฬาองคกร

ปกครองทองถ่ินในเขตพื้นที่

อําเภอเมืองรอยเอ็ด   
 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  เจาหนาท่ีบุคลากร อปท. 

ภายในจังหวัดรอยเอ็ดเกิดความ

รัก ความสามัคคี 

 

กองการศึกษา 

 

2 

 

 

 

โครงการอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  ลูกจางและ

พนักงานจาง 

 
 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของเทศบาล 

-  จัดอบรมและทัศนศึกษาดู

งานคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล  พนักงานเทศบาล  

ลูกจางและพนักงานจาง ปละ  

1  ครั้ง  จํานวน  200  คน 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงาน  ลุกจางและ

พนักงานจางไดรับการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

3 โครงการคัดเลือกพนักงาน

และพนักงานจางดีเดน 

 

 

-  เพื่อเปนขวัญ กําลังใจในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงานและ

พนักงานจางเทศบาลและเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

ของพนักงานและพนักงานจาง 
 

คัดเลือกพนักงาน  ดังนี้  

 

-  คัดเลือกพนักงานเทศบาล

ดีเดน  ปละ  1  คร้ัง   จํานวน

ไมเกิน  10  คน 

-  คัดเลือกพนักงานจางดีเดน  

ปละ  1  ครั้ง  จํานวนไมเกิน  

10  คน 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

15,000 

 

 

25,000 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

15,000 

 

 

25,000 

 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

15,000 

 

 

25,000 

 

-   พนักงาน เทศบาล  ทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  พนักงานจางมีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น 

-  งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

 

4 

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหม 

 

 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของเทศบาล 

-  จัดอบรมปฐมนิเทศให

พนักงานเทศบาลและพนักงาน

จางของเทศบาล ท่ีบรรจุใหม 

ปละ 1  คร้ัง จํานวน  50  คน 

 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงาน  ลูกจางและ

พนักงานจางท่ีบรรจุใหมหรือท่ี

รับโอน(ยาย)ไดรับการ

ปฐมนิเทศ เพื่อใหรูจัก

หนวยงาน/พนักงาน วิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 

-  งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

 

 205 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

5 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของเทศบาล 

-  จัดอบรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจาง

เทศบาลฯ จํานวน 2 รุน ๆ ละ 

50  คน รวม   100  คน 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงาน  ลูกจางและ

พนักงานจางไดรับการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

-  งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

 

6 โครงการอบรมความรู

พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

 

 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของเทศบาล 

-  จัดอบรมความรูพื้นฐานและ

ความรูเฉพาะดานของแตละ

ตําแหนงใหพนักงานเทศบาล 

ปละ 1  คร้ัง จํานวน  50  คน 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  พนักงาน  ลูกจางและ

พนักงานจางไดรับการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาความรูพื้นฐานการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

-  งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

 

7 

 

 

 

โครงการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาตอสําหรับพนักงาน

เทศบาลและผูบริหารทองถ่ิน

และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

-  เพิ่มพนูศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานของบุคลากร 

-  เพื่อเปนขวัญใจใหบุคลากรใน

หนวยงาน 

-  จัดสงบุคลากรเขารับ

การศึกษา จํานวน  6  คน/ป  

1,150,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

1,150,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

1,150,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  บุคลากรของหนวยงานมี

ประสิทธิภาพ  สามารถนํา

ความรูท่ีไดรับจากการศึกษามา

ใชในการปฎิบัติงานใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 
 

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

8 

 

 

 

โครงการกิจกรรม 5 ส -  เพื่อเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอยในสถานท่ีทํางาน 

-  เพื่อใหการบริหารจัดการ

ดานเอกสารตางๆ เปนระบบ 

-  เพื่อใหการคนหาเอกสาร

เกิดความรวดเร็ว 

-  เพื่อสรางสุขนิสัยให

พนักงานมีระเบียบวินัยและ

รูจักรักษาสถานที่ปฏิบัติงาน 

ชวงท่ี 1 จัดการอบรมใหความรู 5 ส  โดย

ผูเข าอบรม คือผูบริหารและพนักงาน

เทศบาล ทุกกอง/ฝาย/งาน จํานวน 100 

คน (100%)  ใชเวลา  1 วัน 

- Big Cleaning Day 1 วัน ทําทฤษฎีสู

ภาคปฏิบัติจริง 

- ขั้นดําเนนิการ 30 วัน 

ชวงท่ี 2  ตรวจประเมิน ส.1,ส.3 (สะสาง , 

สะอาด) 

ชวงท่ี 3 ดําเนินการเรื่องสะดวก 

ชวงท่ี 4 การประเมิน Pre-Audit  กอนการ

ประเมินจริง 

ชวงท่ี 5 การตรวจประเมิน ส.1(สะสาง) 

ส.2 (สะดวก) ส.3 (สุขลักษณะ) นับจาก

วันที่ประเมินในชวงท่ี 4 ไปอีก 30 วัน 

รวมใชระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 

ประมาณ 6 เดือน  

70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

70,000 

(งบเทศบาลฯ)

70,000 

(งบเทศบาลฯ)

- ผูเข าอบรมไดรับความรู 

เขาใจในกิจกรรม 5 ส 

สามารถนําไปปฏิบัติใน

หนวยงานตนเอง 

สํานักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

9 

 

 

 

โครงการกําหนดประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(โบนัส) แกพนักงาน  ลูกจาง

และพนักงานจาง 

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน

เทศบาล  หากทองถ่ินผานการ

ประเมินการบริหารจัดการท่ีดี 

-  เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานในรอบ

ปงบประมาณ  2551 

-  จายเปนคาตอบแทนอื่น  กรณี

พิเศษใหกับพนักงานเทศบาล  

พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา

และพนักงานจางท่ีอยูในหลักเกณฑ

ปงบประมาณ 2551  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. 

ดวนที่สุด  ท่ี มท. 0809.9/ว.25  ลง

วันที่  9  มีนาคม  2549  เรื่อง  การ

กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปน

กรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่น 

 

 

  

16,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -   พนักงานเทศบาลฯ มี

ความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

-  เปนขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.3  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

10 

 

 

 

โครงการอบรมใหความรู

เ ก่ียวกับสวัสดิการดาน

ประกันสังคม และสวัสดิการ

อื่น ๆ  

 

-  เพื่อใหความรู     สวัสดิการ

ดานประกันสังคม และ

สวัสดิการอ่ืนๆ  

 

- จัดอบรมใหความรูดาน

สวัสดิการประกันสังคม และดาน

สวัสดิการตางๆ สําหรับ 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  

พนักงานจาง   

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงาน

จาง ไดรับความรูสวัสดิการ

ดานประกันสังคม และ

สวัสดิการอ่ืนๆ  

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดฯ 

 

 

11 โครงการประชาศึกษาและ

ชุมชนสัมพันธ 

-  เพื่อสรางจิตสํานึกเพิ่มพูน

ความรูความเขาใจใหแก

บุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น   

- จัดสัมมนาผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล ขาราชการและพนักงาน

สวนทองถิ่น รวมท้ังผูนําองคกร

ชุมชน ใหรูถึงผลเสียหายและ

ความรายแรงของการทุจริต 

ตลอดจนใหมีสวนรวมในการ

ปองกันการปราบปรามการทุจริต 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

- ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ขาราชการและพนักงานสวน

ทองถ่ิน รวมท้ังผูนําองคกรชุม-

ชน ใหรูถึงผลเสียหายและความ

รายแรงของการทุจริต ตลอดจน

ใหมีสวนรวมในการปองกันการ

ปราบปรามการทุจริต 

- งานการเจาหนาท่ี 

สํานักปลัดฯ 

 

 

12 

 

 

โครงการจางนักเรียน  

นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลา

เรียนในชวงปดภาคเรียน 

-  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มี

รายไดในชวงปดเทอมและใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

-  วาจางนักเรียน  นักศึกษา  

ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนในชวง

ปดภาคเรียน 

 

176,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

176,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

176,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียน นักศึกษา มีรายได

ในชวงปดเทอมและสามารถใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.4  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1 

 

 

โครงการสํารวจแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสนิ 

 

-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี 

 

-  สํารวจแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน  

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-  จํานวนผูคางชําระภาษีลดลง 

-  ขอมูลครบถวนสมบูรณ 

 

 

 

กองคลัง 

 

 

2 

 

 

โครงการประชาสัมพันธการ

ชําระภาษี 

 

-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี 

 

 

-  ประชาสัมพันธการชําระภาษี 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับทราบขาวสารในการ

ชําระภาษี 

กองคลัง 

 

 

3 

 

 

 

 

โครงการสมนาคุณ แกผูมา

ชําระภาษีภายในกําหนด 

-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี 

 

 

 

-  สมนาคุณผูเสียภาษี 120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 -  มีผูมาชําระภาษีเพิ่มขึ้น 

 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

 1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก  ขนาด  

5  ฟุต พรอมกระจก จํานวน 2 ตัว 

2)  จัดซ้ือเกาอี้ผูบริหาร (หนัง)      

จํานวน  2 ตัว 

3)  จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท  

จํานวน  3  เครื่อง 

4)  จัดซ้ือกลองดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 4 ลาน        

พิกเซล ขนาดซูมไมนอยกวา 12 

เทา  จํานวน  1 ตัว 

5)   จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ

กระจกบานเล่ือน   4  หลัง 

606,560 

 (งบเทศบาลฯ) 

15,000 

 

3,500 

 

3,000 

 

15,000 

 

 

 

16,000 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

- งานสภาเทศบาล 

 

- งานสภาเทศบาล 

 

- งานธุรการ 

 

- งานธุรการ 

 

 

 

-  งานสภาเทศบาล 

- งานการเจาหนาท่ี 

- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

    

 

 

 

 

 

6)  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบติด

ฝาผนัง ขนาดไมต่ํากวา  25,000  BTU  

พรอมติดตั้งจํานวน  3  เครื่อง  สํานัก

ปลัดฯ 2  เครื่อง และรองปลัดฯ  1  

เครื่อง 

7)  จัดซ้ือโตะเขามุม ขนาดสูง 80 ซม. 

กวาง 40 ซม. จํานวน  2  ตัว 

8)  จัดซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร 

รายละเอียด  ดังนี้ 

- ลูกกลิ้งความรอนมี 4 ลูกกลิ้ง 

- ความเร็วในการเคลือบไมนอยกวา 

650 มม./นาที  

- ปรับอุณหภูมิไดสูงสุด 100-160องศา 

- มีปุมปรับถอยหลังได 

108,000 

 

 

 

 

5,000 

 

5,560 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 - งานธุรการ 

 

 

 

 

- งานธุรการ 

 

- งานการเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

    

 

 

 

 

 

9)   จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 

พรอมอุปกรณ CPU  จํานวน  3   

เครื่อง รายละเอียด  ดังนี้  

- Pentium D 

- CPU ไมต่ํากวา 2.8 GHZ 

- RAM ไมต่ํากวา 1 GB 

- HARD DISK ไมต่ํากวา 160GB 

- DVD/RW 16X  

- MONITOR  จอแบน LCD   

ต้ังโตะ ไมตํ่ากวา  17  นิ้ว 

- MOUSE , MOUSE PED , 

Keyboard 120 Keys 

- เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน  3 

เครื่อง 

- Printer แบบ HD Laserjet  10200 

ความเร็วไมต่ํากวา 14 แผน/นาที  

จํานวน  3  เครื่อง 

126,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -  - งานการเจาหนาท่ี 

- งานธุรการ 

- งานเลขาฯ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

    

 

 

 

 

 

10)  จัดซ้ือเคร่ืองปริ๊นเตอรแคร

สั้น  จํานวน  2  เครื่อง 

11)  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  4  

ล้ินชัก   จํานวน  1   ตู  

12)   จัดซ้ือเกาอี้นั่งพนักพิง 

จํานวน  8  ตัว 

13)  จัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก  15  

ล้ินชัก  จํานวน  2  ตู  

14)  ติดต้ังตูเก็บเอกสารชนิด

แขวนผนัง  ขนาดกวาง  1.20  

เมตร  ยาว  17.30  เมตร 

15)  ติดต้ังตูควบคุมชุมสาย 

โทรศัพท ภายในระบบดิจิตอล  

จํานวน  1  ตู  

18,000 

 

3,000 

 

- 

 

- 

 

85,000 

 

 

 

150,000 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 -  สถานธนานุบาล 

 

-  สถานธนานุบาล 

 

-  สถานธนานุบาล 

 

-  สถานธนานุบาล 

 

- งานธุรการ 

 

 

 

- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   16)  จัดซ้ือตูเย็น ขนาด  7  คิว   

17)  จัดซื้อตูเย ็น  ขนาด  5  คิว        

18)  จัดซื้อพัดลมติดผนัง    

19)  จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิด 

Inkjet  ความเร็วไมนอยกวา  12  

แผน/นาที 

20)  จัดซื้อจอรับภาพ  ไฟฟา

พรอมรีโมทพรอมติดตั้ง 

8,000 

6,000 

1,500 

16,000 

 

 

22,000 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

  

  2 โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารสํานักงานเทศบาลฯ 
 

-   เพื่อใหสํานักงานเทศบาลมี

สิ่งแวดลอมท่ีสวยงาม 

-   ทาสีอาคารสํานักงานเทศบาล   

จํานวน   2  หลัง 
 

400,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

- - -  สํานักงานเทศบาลมีความ

สวยงามเพิ่มขึ้น 
 

 สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

 3 โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด หลังใหม 

-  เพื่อรองรับการขยายภารกิจ

และกอง/ฝาย/งาน ของ

เทศบาลท่ีเพิ่มขึ้น 

 - กอสรางอาคาร คสล. 4  ช้ัน  

จํานวน 1 หลัง พรอมระบบไฟฟา    

โทรศัพทและระบบปรับอากาศ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ)                                                                                         

13,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  การทํางานมีความ

สะดวกสบายและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

 4 โครงการตอเติมท่ีเก็บพัสดุ

ขางหองทะเบียนราษฎร 

 

- เพื่อใหมีท่ีเก็บพัสดุ 

เพิ่มขึ้น และเปนสัดสวน 

 

- ตอเติมท่ีเก็บพัสดุหลังคาโครง

เหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู ขนาด

กวาง 1.7 ม. ยาว 11.40 ม. พื้นที่ 

19 ตร.ม. 

 

23,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  มีความสะดวกในการ

คนหาพัสดุท่ีจะใชในการ

ปฏิบัติงาน 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

  5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

หนาสํานักงานเทศบาลฯ 

 

-  เพื่อใหสํานักงานเทศบาลมี

สิ่งแวดลอมท่ีสวยงาม 

 

 

-  ปรับปรุงสวนหยอมปลูกตนไม

ดอกไมประดับรอบสนามหนา

เทศบาลและรอบสํานักงานฯ 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-   ประชาชนมาใชบริการมี

ความประทับใจ 

-  สํานักงานเทศบาลมีความ

สวยงามเพิ่มขึ้น 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 6 โครงการจัดทําตูโชว แบบติด

ผนัง (หองประชุม 1) 

 

- เพื่อใหหองประชุมมีภูมิทัศนที่

สวยงาม 

 

- ติดตั้งตูโชว แบบติดผนังที่หอง

ประชุม 1 ขนาดกวาง 3.80 ม. สูง 

3.20 ม. 

 

80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  หองประชุมมีความ

สวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอย 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

  7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

สํานักงานเทศกิจ  ณ  ตลาด

สระทอง 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงานอยาง

เพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

-  เพื่อบริการประชาชนที่มาใช

บริการ 

 

 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

ขนาดไมต่ํากวา  12000  BTU

จํานวน  1  เครื่อง 

2)  จัดซ้ือตูเย็น  ขนาดไมต่ํา

กวา  5  คิว  จํานวน  1  เครื่อง 

3)  จัดซ้ือโตะทํางานพรอม

เกาอ้ี  ระดับ 1-2  จํานวน  1 ชุด 

4)  จัดซ้ือพัดลมแบบตั้งพื้น 

ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน  1  ตัว 

 

 

 

 

 39,400 

(งบเทศบาลฯ) 

30,000 

 

 

6,000 

 

2,400 

 

1,000 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

-  ประชาชนไดรับการบริการ

อยางเต็มท่ีและตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

งานรักษา 

ความสงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานักปลัด 

 

 217 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

8 โครงการกั้นหองพัสดุงาน

ทะเบียนราษฎรและหอง

แตงตัวกอนถายบัตร

ประจําตัวประชาชน 

-  เพื่อใชในการเก็บแบบพิมพ

สูติบัตร , มรณบัตร , ใบแจง

การยายท่ีอยู 

-  เพื่อใหมหีองแตงตัวกอนถาย

บัตรประจําตัวประชาชนใหมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย

กอนท่ีจะถายบัตรฯ 

-  ก้ันหองเก็บพัสดุ  ดังนี้  

-  ผนังยิปซั่มบอรด หนา 9 มม. 2  

ดาน 

-  ประตูบานสวิงกระจกใส 5 มม. 

กรอบบานอลูมิเนียมหนา 1.2 

มม.  กวาง  0.7  ม.  สูง  1.8  ม.   

(2 ชุด) 

-  ติดชองแสงกระจกใสติดตาย  

5  มม. 

-  กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 

มม. กวาง  0.3 ม. ยาว 0.6 ม. 4  

ชอง 

-  ประตูบานสวิง หนา 1.2 มม. 

กวาง 0.7 ม. สูง 1.80 ม. 

 

 63,800 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

- มีสถานท่ีเก็บแบบพิมพและ

เอกสารตาง ๆ   ท่ีเก่ียวกับงาน

ทะเบียนและบัตรฯ  ใหเกิด

ความปลอดภัย สะดวกในการ

คนหา 

-  มีหองแตงตัวกอนถายบัตร

ประชาชน  ผูมาใชบริการเกิด

ความพึงพอใจในการใหบริการ 

 

 

 

 

 

งานทะเบียนฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 218 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

9 โครงการติดตั้งเหล็กดัด

และประตูเหล็กมวนหอง

ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 

-  เพื่อความปลอดภัยในการ

รักษาทรัพยสินของทางราชการ

ท่ีอยูในหองปฎิบัติงานทะเบียน

ราษฎร 

ติดต้ังเหล็กดัดและประตูเหล็กมวน

ดานทิศตะวันออกและดานทิศใต  ดังนี้ 

-  เหล็กดัดหนาตาง ขนาดกวาง 1..2

เมตร สูง 1.5  เมตร จํานวน  10 ชุด 

-  ประตูเหล็กมวน 1 บาน ขนาดกวาง 

3.17  เมตร  สูง 2.6  เมตร  

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

32,700 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

- 

 

-  มีความปลอดภัยในการ

รักษาทรัพยสินของทาง

ราชการท่ีอยูในหอง

ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 

งานทะเบียนฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 

  10 โครงการติดตั้งเคานเตอร

ปฏิบัติงาน 

-  เพื่อความเรียบรอยและ

สะดวกในการบริการ

ประชาชน 

 

 

ติดต้ังเคานเตอรปฏิบัติงาน   ดังนี้ 

-  ติดตั้งเคานเตอรปฏิบัติงาน กวาง 

0.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 0.75 เมตร 

ประกอบดวยที่สําหรับติดต้ัง

คอมพิวเตอร 6 ท่ี 

-  ติดตั้งเคานเตอรปฏิบัติงาน กวาง 

0.80 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 0.75 เมตร 

ประกอบดวยที่สําหรับติดต้ัง

คอมพิวเตอร  1  ท่ี 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

 198,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- 

 

 

- 

 

 

-  ประชาชนผูมาใชบริการ

ไดรับความสะดวกรวดเร็ว

และมีความเปนระเบียบใน

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

งานทะเบียนฯ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

  11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองคลัง 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือเกาอี้นวมมีพนักพิง 

จํานวน  20  ตัว 

2)  จัดซ้ือกลองดิจิตอลพรอม

อุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง 

ประกอบดวย 

-  กลองความละเอียด ไมนอย

กวา 6 ลานฟกเซล  

-  ซูมออฟติคอล ไมนอยกวา 12 

เทา และซูมดิจิตอลไมนอยกวา 4 

เทา 

-  LCD แสดงผล 2 นิ้ว พับหมุน

ได 270 องศา 

 

 138,800 

(งบเทศบาลฯ) 

11,800 

 

15,000 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

     

 

3) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ  จํานวน  1  ชุด   

-  CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 256 MB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 80 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  MONITOR ไมต่ํากวา 17 นิ้ว 

-  Mouse  ,  Mouse Ped , keyboard 

120 Keys 

-  Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ํา

กวา 12 แผน/นาที จํานวน  2   เครื่อง 

-  เคร่ืองสํารวจไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 

-  เกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน1ตัว 

62,000 

 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   4)   จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร

โนตบุค จํานวน  1  ชุดประกอบดวย  

-  CPU  ไมต่ํากวา 1.8 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 1024 MB (1GB) 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 120 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  หนาจอแบบ WXGA 

-   มี Fax/Modem LANGARD 

10/100/1000 

-  อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

50,000 

 

- -   

12  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองสวัสดิการสังคม 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือรถยนตบรรทุกชนิด   

2  ประตู  ขนาดเครื่องยนตไมนอย

กวา  2,400  ซีซี  มีชุดขยายเสยีง

พรอมแครี่บอย  จํานวน  1  คัน 

 650,000 

(งบเทศบาลฯ) 

650,000 

 

 

50,000 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

     

 

2) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ  จํานวน  1  ชุด   

-  CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 256 MB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 80 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  MONITOR ไมต่ํากวา 17 นิ้ว 

-  Mouse  ,  Mouse Ped , keyboard 

120 Keys 

-  Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ํา

กวา 12 แผน/นาที จํานวน  1 เครื่อง 

-  เคร่ืองสํารวจไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 

-  เกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน1ตัว 

 

- 

 

50,000 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

 13 โครงการจัดซื้อเครื่อง  Pocket  

Pc  จัดเก็บขอมูล จปฐ/กชช   

2  ค  และขอมูลอื่น ๆ 

 

-  เพื่อใหการจัดเก็บขอมูล  

จปฐ/กชช  2  ค  และขอมูล 

อื่น ๆ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

-  จัดซ้ืออุปกรณเครื่อง  Pocket  

Pc  เพื่อจัดเก็บขอมูล จปฐ/กชช   

2  ค  และขอมูลอื่น ๆ  จํานวน  2  

เครื่อง 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

-   เทศบาลมีเครื่องมือในการ

ออกพื้นที่จัดเก็บขอมูลตาง ๆ

เชน  จปฐ   กชช    2  ค  และ

ขอมูลอื่น ๆ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองวิชาการและแผนงาน 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

จัดซื้อครุภัณฑ   ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือเกาอี้เบาะนวมมีพนัก

พิงที่วางแขนแบบมีลอเล่ือน 

จํานวน 2 ตัว (สําหรับนักบริหาร) 

2)  จัดซ้ือเกาอี้เบาะนวมมีพนัก

พิงที่วางแขนแบบมีลอเล่ือน 

จํานวน 8 ตัว  

3)  จัดซ้ือเคร่ืองเขาเลมเอกสาร

แบบสันหวง สันหวงแครยาว 40 

ซม. เล่ือนปรับขนาดเอกสารได 

จํานวน 1 เครื่อง 

734,500 

(งบเทศบาลฯ) 

7,000 

 

 

16,000 

 

15,000 

 

 

4,500 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

 

 

 

 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 

 224 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

    4)  จัดซ้ือ เครื่องเคลือบพลาสติก รอน/

เยน็  จํานวน  1  เครื่อง 

5)  จัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาดไมนอย

กวา 100  ซีซี จํานวน  1  คัน 

6)  จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารใชกระดาษ

ธรรมดา ระบบมัลติฟงกช่ันใชฟลม

ประมวลผลแสดงหมายเลขเรียกเขา

อัตโนมัติแบบดิจิตอล  จํานวน  1 เคร่ือง 

7)  จัดซ้ือเคร่ืองตัดสติกเกอร  พื้นที่ใน

การตัดไมนอยกวา 584  มม.  จํานวน  1  

เครื่อง 

8)  จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํา

กวา  18000  BTU  จํานวน  2  เครื่อง 

9)  จัดซ้ือกลองซิงเก้ิลเลนส (SLR)  

ดิจิตอล  ความละเอียดไมนอยกวา  10  

ลานพิกเซล  พรอมแฟลชกระเปากลอง

และอุปกรณแฟลชสํารอง  จํานวน  1 ตัว 

4,500 

 

36,000 

 

10,000 

 

 

 

72,000 

 

 

70,000 

 

71,000 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

 225 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   10)  จัดซ้ือเคร่ืองโทรศพัทแบบไร

สาย  จํานวน  1  เครื่อง 

11)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค   จํานวน  2  ชุด

ประกอบดวย 

-  CPU  ไมต่ํากวา 1.8 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 1024 MB (1GB) 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 120 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  หนาจอแบบ WXGA 

-   มี Fax/Modem LANGARD 

10/100/1000 

-  อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

4,000 

 

100,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

ฝายแผนงานและ

งบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   12)  จัดซ้ือคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  

จํานวน  1  ชุด   

-  CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 256 MB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 80 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  MONITOR ไมต่ํากวา 17 นิ้ว 

-  Mouse  ,  Mouse Ped , keyboard 

120 Keys 

-  Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ํากวา 

12 แผน/นาที จํานวน  1 เคร่ือง 

-  เคร่ืองสํารวจไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 

-  เกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน1ตัว 
 

50,000 

 

- -  งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   13)  จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  1  

ตู  

14)  จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 

 

15)  จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 

 

16)  จัดซื้อเกาอ้ีเกาอี้รับแขกชนิดบุนวม

พรอมโตะกลาง   

17)  จัดซื้อช้ันวางเอกสาร 

 

18)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํา

กวา  30,000   BTU  จํานวน  1  เครื่อง 

19)  จัดซื้อไมโครโฟนสําหรับใชในหอง

สงวิทยุ  จํานวน  2  ตัว 

20)  จัดซื้อเครื่องแปลงรหัสสัญญาณ 

(Moderm)  จํานวน  2  เครื่อง 

5,000 

 

36,000 

 

30,000 

 

9,500 

 

5,000 

 

40,000 

 

29,000 

 

120,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 ฝายแผนงานและ

งบประมาณ 

ฝายแผนงานและ

งบประมาณ 

ฝายแผนงานและ

งบประมาณ 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   21)  จัดซ้ือเครื่องเสียงเพื่อใชงานนอกสถานท่ี  

จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย  

-  ตูใสอุปกรณ 

-  เคร่ืองผสมเสียง 

-  เคร่ืองปรับสัญญาณเสียง 

-  ลําโพงภายนอกอาคาร 

     

15 โครงการปรับปรุงรถ

ประชาสัมพันธเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อใหรถประชาสัมพันธ

ไดมีระบบเครื่องเสียงที่

พัฒนาและมีประสิทธิภาพ

ในการเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

เคล่ือนท่ีมากยิ่งข ึ้น 

-  จัดซ้ืออุปกรณเครื่องเสียงเพิ่มเติม ดังนี ้

 

1)  ติดตั้งเครื่องเลน CD 1 Player  ติดรถยนต

พรอมเปดระบบ AM-FM  จํานวน  1  เครื่อง 

2)  ติดตั้งเครื่องขยายเสยีง ไมตํ่ากวา 120 W 

จํานวน  1  เครื่อง 

3)  ปากลําโพงฮอลเสียบไมโครโฟนได ขนาด

ไมต่ํากวา 50 W  จํานวน  4  ตัว 

4)  ปากฮอลแอคคอรด  PC-200  จํานวน 2 ตัว 

43,370 

(งบเทศบาลฯ)

(6,000) 

 

(10,000) 

 

(15,600) 

 

(11,770) 

 

- - -  ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

 

 

 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงตอ 

เติมอาคารประชาสัมพันธ 

-  เพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ 

-  ปรับปรุงตอเติมอาคาร

ประชาสัมพันธสวนที่ตอเติมกวาง 

4.00  เมตร  ยาว 8.00  เมตร  เปน

อาคาร คสล. ผนังกออิฐฉาบปูน

เรียบ 2 ดาน ฝาเพดานภายในเปนผัง

ฉาบเรียบ โครงหลังคาเหล็กมุงดวย

กระเบ้ืองลอนคู พื้นปูดวยหินขัด 

ทาสีใหมทั้งภายนอกและภายใน 
 

250,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- - -  การปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 
 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

17 โครงการปรับปรุงจุด

ปฏิบัติการวิทยุชุมชน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อใหการดําเนินงานในจุด

ปฏิบัติการวิทยุชุมชนมีความ

พรอมในการใชงานแบบมือ

อาชีพ 

-  จัดซ้ืออุปกรณเพื่อติดต้ัง  ดังนี้ 

1)  ไมโครโฟนสําหรับหองสง

กระจายเสียงวิทยุชุมชน  พรอมขา

ไมคไขว  จํานวน  3  ชุด 

2)  อุปกรณควบคุมระบบตัดเสียง

พรอมเปดปดไฟ ON-AIR  

อัตโนมัติ  ประกอบดวย 

302,000 

(งบเทศบาลฯ) 

(27,000) 

 

(15,000) 

 

 

- - - ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

 

 

 

งานบริการและ

เผยแพรวิชาการฯ 

กองวิชาการและ

แผนงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   -  เครื่องแอมป ไมนอยกวา  450  W 

-  ลําโพงมอนิเตอร จํานวน 1 คู  

-  กลองไฟ ON-AIRจํานวน 2กลอง 

-  คอนโทรลสวิทช จํานวน 1 ตัว 

3)  เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ 

FM Sterio multiplex  กําลังสง ไม

นอยกวา  300W  พรอมติดตั้ง 

 

 

 

 

 

(260,000) 

 

    

  18 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ         

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

-  เพื่อจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพยีงพอ  รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 จัดซ้ือครุภัณฑ  ดังนี้ 

 

1)  จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย

ไหลขนาดไมต่ํากวา  1.5 แรงมา  

จํานวน 4  เคร่ือง 

 2)  จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะขนาดความ

จุไมนอยกวา 400 ลิตร จํานวน 20 คัน

 

 18,571,700 

(งบเทศบาลฯ) 

38,000 

 

 

90,000 

 

 

4,128,000 

(งบเทศบาลฯ) 

38,000 

 

 

90,000 

 

 

4,888,000 

(งบเทศบาลฯ) 

38,000 

 

 

90,000 

 

 

-  ปฎิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช

ในการปฎิบัติงานอยางเพียงพอ 

-  งานรักษา 

ความสะอาด 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   3)  จัดซ้ือถังคอนเทนเนอรทําดวยเหล็กหนามีฝา

ปด-เปด แบบ เปดไดเองเมื่อปลดล็อก  ขนาด 

ความจุไมนอยกวา4 ลูกบาศกเมตร จํานวน4 ถัง 

4)  จัดซ้ือรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย

ชนิดรางสไลด ขนาดความจุไมนอยกวา 12 ลบ.ม. 

กําลัง  220  แรงมา  ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน 

 5)  จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ  เครื่องยนต

ดีเซล ขนาดไมต่ํากวา  150  แรงมา  น้ําหนัก

บรรทุกไมต่ํากวา  21,700 กิโลกรัม  จํานวน 1 คัน 

6) จัดซ้ือรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอน

เทนเนอร  หรือแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย

ตอนทายหลังเกงติดต้ังเครื่องยกภาชนะรองรับมูล

ฝอยทํางานดวยระบบไฮโดรลิค  ปริมาตรถังบรรจุ

มูลฝอยไมนอยกวา  4  ลูกบาศกเมตร เครื่องยนต

ดีเซลมีกําลังไมนอยกวา  110   แรงมา ชนิดรถ  6 

ลอ จํานวน  1 คัน   

- 

 

 

 

2,460,000 

 

 

 

5,500,000 

 

 

 

2,080,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

360,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   7) จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ CPU  จํานวน  1  เครื่อง   

-  CPU  ไมต่ํากวา 3.0 GHZ 

-  RAM ไมต่ํากวา 512  MB 

-  HARD DISKไมต่ํากวา 80 GB 

-  CD-ROM 52 พรอมลําโพง  1 คู  

-  CD-RW/DVD 52x32x52x16x 

-  MONITOR ไมต่ํากวา 17 นิ้ว 

-  Mouse , Mouse Ped, keyboard 120 

Keys 

-  Printer แบบ Laser ความเร็วไมต่ํา

กวา 12 แผน/นาที จํานวน  1 เครื่อง 

-  เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

-  โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 

-  เกาอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว 
 

50,000 

 

 

- 

 

- 

 

 งานสัตวแพทย  

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   8)  จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา  พรอมอปุกรณ

ฉีดน้ํา 6 ลอ ถังบรรจุน้ําขนาด  12,000 

ลิตร  เครื่องยนตไมนอยกวา  220แรงมา  

จํานวน  1 คัน 

9) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํา

กวา  25,000  BTU แบบแยกสวน 

10) จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ระดับ  

3-6  จํานวน  3  ชุด 

11) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก

ชนิด  2 บาน  2  ตู 

12)  จัดซื้อถังขยะ ขนาด  200  ลิตร  

จํานวน  200  ใบ 

13)  จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง  เครื่องยนต

ดีเซล JCB  4 จังหวะ จํานวน  4  สูบ  

ความจุ 4,400  ซีซี ระบายความรอนดวย

น้ํา กําลังแรงมาสูงสุด85-92แรงมา ระบบ

ขับเคล่ือน 4 ลอ  จํานวน 1  คัน 

3,745,000 

 

 

 

37,000 

 

17,000 

 

19,800 

 

400,000 

 

3,200,000 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

400,000 

 

3,600,000 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

400,000 

 

4,000,000 

 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   14)  จัดซ้ือรถปกอัพท่ีติดตั้งถังบรรจุ

ขยะมูลฝอยประตูดานขางแบบปกนก

ใตถังเก็บกักน้ําเสีย ขนาดบรรจุ  3  ลบ.

ม. กําลัง  70 แรงมา 

15)  จัดซื้ออุปกรณการแพทย ดังนี้ 

-  เคร่ืองตรวจน้ําตาลในเลือด (DTX) 

เครื่องละ  4,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง 

พรอมสล๊ิพแปรผลน้ําตาลในเลือด  

จํานวน  30  กลอง 

-  เคร่ือง ออโตเครฟ (หมออบไอน้ํา)  1  

เครื่อง  แบบไฟฟา 

-  เคร่ืองวัดความดันโลหิตพรอมชุดหู

ฟง  2  เครื่อง 

 

870,000 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

8,000 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

  กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   -  เทอรโมมิเตอร(ปรอทวัดไข) จํานวน  

6  อัน 

-  ถังออกซิเจน  ขนาด  1.5  คิว    

1  ถัง  พรอมสายและเกวัด 

-  อุปกรณทําแผล ประกอบดวย  

 -ไฟสองสวาง   1 เครื่อง 

 -ไมกดล้ิน    9  อัน 

 - ถาดใสไมกดลิ้น  3  ถาด 

- เสา  IV (เสาแขวนขวดน้ําเกลือ)   3  

เสา 

- Set  Dressing  12  ชุด 

2,400 

 

6,500 

 

18,000 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

  กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

19 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง

สวางตามแนวร้ัวดานหนา

สถานท่ีกําจัดขยะ 

-  เพื่อใหมีแสงสวางบริเวณ

ดานหนาสํานักงานสถานท่ี

กําจัดขยะในเวลากลางคืน 

-  ต้ังเสาไฟฟาแสงเสาแปปประปา

เสนผาศูนยกลาง 3x2x5 เมตร  โคมไฟ

เหล็กหลออุปกรณฟลูออเรสเซน  40  

วัตต x 2 จํานวน  10  ตน  พรอมสวิชย

ควบคุมอัตโนมัติ 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - - ปองกันทรัพยสินของทาง

ราชการ 

 - ปองกันบุคคลนําขยะมา

ท้ิงตามแนวรั้วดานนอกใน

เวลากลางคืน 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

20 โครงการกอสรางท่ีลางอัด

ฉีดเครื่องจักรกล 

 

-  เพื่อใหมีสถานท่ีลางอัดฉีด

เครื่องจักรกลที่ทํางานใน

สถานท่ีกําจัดขยะ 

 

-  ติดตั้งปมลางอัดฉีด ขนาด 

มอเตอร 5 Hp – 220 V 

-  ปมฉีดน้ํา 

-  เทลานลาง คสล.  8x 12  เมตร 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  เพื่อเปนการบํารุงรักษา

เครื่องจักรกลใหมีอายุการใช

งานไดนานและลดคาซอมบํารุง 

 

งานกําจัดขยะ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

21 

 

 

 

 

 

 

จัดซ้ือเคร่ืองมือบํารุงรักษา

รถยนตและเครื่องจักรกล

ขั้นพืน้ฐาน 

-  เพื่อใหมีปมลมท่ีมีแรงลมท่ี

สามารถใชเติมลมรถยนตได 

-  เพื่อใหมีปมลมท่ีสามารถใช

กับเครื่องอัดจารบีรถยนตและ

เครื่องจักร 

-  เพื่อใหมีการอัดจารบีรถยนต

และเครื่องจักรกลตาม

กําหนดเวลา 

 

1.  ซื้อปมลมขนาด  200  ปอนด  

และอุปกรณมอเตอร  5 HP–220 V   

1  ชุด 

2.  ซื้อเครื่องอัดจารบี  ขนาด  18  

ลิตร  แบบใชแรงดันลม 

3.   ซ้ือเคร่ืองมือการซอมบํารุง 

รักษารถยนตและเครื่องจักรกล 

ขั้นพืน้ฐาน 

- ซ้ือประแจแหวนจํานวน  1  ชุด

เบอร  9 -  22   

-    ซื้อประแจปากตาย  จํานวน  

1  ชุด  เบอร  9-22   

-  ซ้ือไขควง  4  ตัว 

34,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

28,000 

(งบเทศบาลฯ) 

4,500 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  รถยนตไดวัดลมยางไดทุกวัน 

-  รถยนตและเครื่องจักรกลใช

อัดจารบีเพื่อบํารุงรักษาใหใช

งานไดนาน 

-  รถยนตและเครื่องจักรกลได 

รับการบํารุงรักษาดีจะประหยัด

การซอมแซม  ประหยัดน้ํามัน

เช้ือเพลิงไมเสยีเวลาในการจอด

ซอมแซม 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

22 

 

 

 

 

โครงการกอสรางโรงเก็บ

รถยนต 

 

 

 

- เพื่อใหมีท่ีจอดรถท่ีเปน

อุปกรณเปนระบบอิเล็ก 

ทรอนิคควบคุมการทํางาน   

 

-  กอสรางโรงเก็บรถ  ขนาดกวาง  

24  เมตร  ยาว  10  เมตร  โครง

หลังคาเหล็กมุงเหล็กซิ่งรีดฟูก

ใหญ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หนา 0.05 เมตร 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

- - -  รถดูดโคลน , รถดูดฝุน , รถ

ขุดตักและเครื่องจักรกลที่มี

ระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิค

จะไดมีท่ีจอดรถท่ีกันแดดและ

ฝนได 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

 

23 โครงการจัดซื้อมอเตอร 

ติดปมน้ํา 

 

 

 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง

เพยีงพอ 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

-  จัดซ้ือมอเตอรติดปมน้ํา  ขนาด  

15  แรงมา (HP)  3  เฟส  จํานวน  

14  ลูก 

 

140,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

175,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

175,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

-  การปฏิบัติงานเปนไปอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ฝายการโยธา 

กองชาง 

 

 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ริมร้ัวหนาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  เพื่อใหมีความรมรื่น สวยงาม

เปนที่ประทับใจแกประชาชนผู

มาติดตอราชการ 

 

-  ปลูกตนไม  จัดสวนหยอม 50,250 

 (งบเทศบาลฯ) 

- 

 

 

- 

 

-  เพื่อใหสถานท่ีราชการมีความ

เรียบรอยสวยงาม 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

25 โครงการกอสราง

อัฒจันทร 

 

ใชในการประเพณี  งานรัฐ

พิธีตางๆ  ของจังหวัด

รอยเอ็ด 

 

จะทําการจางเหมากอสรางอัฒจันทร  ขนาด

กวาง3.0  เมตร  ยาว 4.0  เมตร  จํานวน  10  

ชุด  (รูปแบบรายละเอียดตามแบบแปล

เทศบาลกําหนด) 

495,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

 

กองชาง 

 

26 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอัฒจันทรเดิมท่ี

ชํารุด   

 

-  ใชในการประเพณี  งาน

รัฐพิธีตางๆ  ของจังหวัด

รอยเอ็ด 

 

จะทําการจางเหมาปรับปรุงซอมแซม

อัฒจันทรเดิมท่ีชํารุด  ดังนี้  

- เปล่ียนไมเนื้อแข็ง ขนาด 1.5”X12”  ไสเรียบ 

- ทาสีกันสนิมและสีน้ํามันใหมทั้งหมด 

205,000 

(งบเทศบาลฯ)

- - -  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

 

กองชาง 

 

27 โครงการกอสรางหลังคา

เหล็กดัด 

 

-  เพื่อใชคลุมเวทีแสดง

เวทีกลางแจง  

 

 

- กอสรางหลังคาคลุมเวที  โครงเหล็ก

รูปพรรณถอดประกอบไดคลุมดวยผาใบ  

ขนาดกวาง  24  เมตร  ลึก  12  เมตร  สูงไม

นอยกวา  6.00  เมตร 

360,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- 

 

 

- 

 

- เวทีกลางแจงมีหลังคากัน

แดดและสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

-  ฝายการโยธา 

กองชาง 

 

 

28 โครงการกอสรางเต็นท 

โครงเหล็กดัด 

 

-  เพื่อใชในงานพิธ ี

 

-  กอสรางเตนทโครงเหล็กรูปพรรณถอด

ประกอบได หลังคาคลุมดวยผาใบ  ขนาด

เต็นท กวาง  20.00  เมตร  ลึก  30.00  เมตร  

สูง  3.00  เมตร 

450,000 

(งบเทศบาลฯ)

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

-   มีเตนตใชอยางเพยีงพอ 

 

 

-  ฝายการโยธา 

กองชาง 

 

 

 

 239 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

29 โครงการกอสรางเวที

อเนกประสงค 

-  เพื่อใชในงานพิธีตาง ๆ  -  กอสรางเวทีแบบถอดประกอบและ

ปรับระดับความสูงได  ขนาดไมนอย

กวา  12.00 x 22.00  เมตร  สูง  1.50  

เมตร  โครงเวทีทําดวยเหล็กรูปพรรณ 

พื้นเวทีไมอัดหนา  15  มิลลิเมตร 

500,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- 

 

 

 

- 

 

-  มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

 

กองชาง 

 

 

30 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง

สวางเสาสูง   

-  เพื่อใชสองสวางสถานที่

ทองเที่ยวและใชจัดงาน

ประเพณ ี

-  เพื่อใชสองสวางประตูเมือง

สาเกตนคร 

-  เพิ่มแสงสวางงานประเพณ ี

ติดต้ังไฟฟาแสงสวางเสาสูง  ดังนี้  

 

-  จะทําการจางเหมาติดตั้งเสาไฟฟา

แสงสวาง  High Mast  สูง  15  เมตร  

ใชหลอด MH ขนาด 6 x 1000 วัตต 

ติดต้ังท่ีดานขางสถานแสดงพันธุสัตว

น้ํา จํานวน  1  ตน 

-  จะทําการจางเหมาติดตั้งเสาไฟฟา

แสงสวาง  เสาไฟทําดวยโครงเหล็ก

รูปพรรณ  สูง  20  เมตร  ติดโคมฉาย

MH ขนาด 4 x 1000 วัตต   จํานวน  1  

ตน 

815,000 

(งบเทศบาลฯ) 

595,000 

 

250,000 

 

- - -  บริเวณสถานแสดงพันธุ

สัตวน้ํามีความสวยงาม

เพิ่มขึ้น 

-  บริเวณประตูเมืองสาเกต 

นครมีความสวยงามเพิ่มขึน้ 

 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองการศึกษา 

-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง

เพยีงพอ 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานได

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  จัดซ้ือครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 

 

1)  จัดซ้ือโตะเกาอ้ีนั่งรับประทาน

อาหารขนาดนั่ง  6 คน  สําหรับใช

ท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  

จํานวน  100 ชุด 

2)   จัดซื้อครุภัณฑดนตรี  สําหรับ

ใชท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  

จํานวน1  ชุด ประกอบดวย 

- ปดโคโร  ยี่หอเซลเมอร  Pc 700 

1  คัน 

- ทรอมโบน ยี่หอมารค  T6  600  

 4 คัน 

- ปคาริเนท  4 คัน  

2,551,100 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

150,000 

 

 

 

564,000 

 

 

 

 

 

 

 

108,600 

 (งบเทศบาลฯ) 

396,500 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  การปฏิบัติงานเปนไปอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   - อัลโตแซกโซโฟน As 600 1 คัน 

- ไมตีกลองเบสครัม  5 คู  

- เคร่ืองเทียบเสยีง 3 เครื่อง 

- ไมคฑา  1  ดาม 

3)  จัดซ้ือตูเ ช่ือมเหล็ก ขนาดไมต่ํากวา  

300  แอมป พรอมอุปกรณและหัว

เช่ือม  จํานวน 1  ตู   สําหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดเหนือ 

4)  จัดซ้ือเคร่ืองเจียรมือ ขนาดไมต่ํา

กวา  570  วัตต  จํานวน  1  ตัว  สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

5)  จัดซ้ือกบไฟฟา  จํานวน 1  ตัว 

สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

6)  จัดซ้ือรถเข็นขยะลอคู  จํานวน  3  

คัน  สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัด

บูรพาภิราม  2  คัน  และโรงเรียน

เทศบาลวัดเหนือ  1  คัน   

 

 

 

 

5,500 

 

 

 

3,800 

 

 

5,000 

 

4,500 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   7)  จัดซ้ือรถเข็นดิน-หิน ลอคู  

จํานวน 2 คัน  สําหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม 

8)  จัดซ้ือกลองดิจิตอล ขนาดไมต่ํา

กวา  8 ลานพิกเซล   จํานวน  1  ตัว  

สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

9)  จัดซ้ือเลื่อยวงเดือน ขนาดไมต่ํา

กวา 900  วัตต  จํานวน  1 ตัว สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

10)  จัดซื้อเล่ือยจิ๊กซอ  จํานวน 1 ตัว 

สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพา- 

ภิราม 

11)  จัดซื้อดอกลําโพง ขนาดไมต่ํา

กวา 15 นิ้ว  จํานวน  2  ตัว  สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

3,600 

 

 

23,000 

 

 

4,500 

 

 

2,500 

 

 

4,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   12)  จัดซ้ือไมคโครโฟนพรอมสาย

ยาวไมต่ํากวา 12 เมตร สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  2 

ชุด และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  

4   ชุด รวม 6  ชุด 

13)   จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิด

แขวน ขนาดไมต่ํากวา  18,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 3 เครื่อง 

สําหรับติดต้ังท่ีหองธุรการและหอง

ผูบริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

14)  จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี ซึ่ง

สามารถเลน DVD CD, CD-R , MP 

3 ได สําหรับใชท่ีโรงเรียนเทศบาล

วัดเหนือ  2  เครื่องและโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม  3  เครื่องและ

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา  

12 เครื่อง รวม 17 เคร่ือง 

14,400 

 

 

 

 

78,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

56,100 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   15)  จัดซ้ือวิทยุเทปพรอมวี ซี ดี 

สําหรับใช ท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  

3 เคร่ืองและโรงเรียนเทศบาลวัดปา

เรไร  12 เคร่ือง  รวม  15  เครื่อง 

16)  จัดซื้อโทรทัศนสีจอแบน ขนาด 

29 นิ้วสําหรับใชท่ีโรงเรียนเทศบาลวัด

เหนือ  2 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล

วัดปาเรไร  12 เคร่ือง รวม  14 เคร่ือง 

17)  จัดซื้อเครื่องกอปปปริ้น  จํานวน  

1 เคร่ือง  สําหรับกลุมโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

18)  จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาดไม

ตํ่ากวา  48  นิ้วพรอมอุปกรณติดต้ัง 

จํานวน  22  เครื่อง  โรงเรียนเทศบาล

วัดปาเรไร 

 

34,500 

 

 

 

126,000 

 

 

 

120,000 

 

 

36,300 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   19)  จัดซ้ือเกาอี้เบาะนวมสําหรับใช ท่ี

หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปา

เรไร จํานวน  30 ตัว 

20)   จัดซ้ือเตียงพยาบาลพรอมลูกฟูก

และอุปกรณ   สําหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดปาเรไร  จํานวน  3 ชุด 

21)  จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ขนาดไม

ตํ่ากวา  2  กอก สําหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดปาเรไร   จํานวน  2  เครื่อง 

22)  จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา  สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  จํานวน  

2  เครื่อง 

23)  จัดซื้อแทงน้ํา ขนาด  2,000 ลิตร 

จํานวน  6  ชุด สําหรับโรงเรียนชุมชน

บานหนองหญามา 
 

15,000 

 

 

9,000 

 

 

23,400 

 

 

11,600 

 

 

90,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   24)  จัดซ้ือเคร่ืองปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 

3 นิ้ว  จํานวน  1 เคร่ือง  สําหรับชุมชน

บานหนองหญามา 

25)  จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 

2 นิ้ว  จํานวน  4  เครื่อง   สําหรับ

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

26)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด

แขวนขนาดไมต่ํากวา  25,000 บีทียู 

จํานวน  3 เคร่ือง  สําหรับติดต้ังท่ี 

หองสมุด  สําหรับโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา 

27)  จัดซื้อตูลอกเกอร ขนาดไมต่ํากวา 

18 ชอง จํานวน  21 ตู   สําหรับ 

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

 

15,000 

 

 

40,000 

 

 

90,000 

 

 

 

 

178,500 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   28)  จัดซ้ือเคร่ืองชวยสอนพรอมตู

ไมโครโฟนและอุปกรณ  จํานวน  27  

เครื่อง  สําหรับโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา 

29)  จัดซื้อตูยา  2 ตู  26 สําหรับ

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

30)  จัดซื้ออางลางมือ  2 ท่ี  สําหรับ 

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

31)  จัดซื้อโทรทัศนสี  29  นิ้ว  พรอม

โตะวาง  5  ชุด  สําหรับโรงเรียน

ชุมชนบานหนองหญามา 

32)  จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบาน

เล่ือน  จํานวน  6 ตู  สําหรับโรงเรียน

ชุมชนบานหนองหญามา 

 

48,600 

 

 

 

4,000 

 

1,500 

 

52,500 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   33)  จัดซ้ือเคร่ืองทําน้ําเย็น ขนาดไมต่ํา

กวา 2  กอก  จํานวน 3 เครื่อง  สําหรับ

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

34)  จัดซื้อเครื่องกรองพรอมอุปกรณ

ติดต้ัง  จํานวน  3  ชุด  สําหรับโรงเรียน

ชุมชนบานหนองหญามา 

35)  จัดซื้อตูลอกเกอร ขนาดไมต่ํากวา  

18  ชอง  ชอง  21  ตู   สําหรับโรงเรียน

เทศบาลวัดเวฬุวัน 

36)   ครุภัณฑดนตรี  1  ชุด สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  

ประกอบดวย 

-แทมบูรีน  3  ตัว 

-ไชแฮท  14  นิ้ว  1  คู  

-หนากลองชุดทอม  12 นิ้ว  2  ผืน 

-หนากลองชุดทอม  2  13”  2  ผืน 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

55,600 

 

35,100 

 

 

17,400 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

178,500 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   -หนากลองชุดทอม  3  14”  2 ผืน-

หนากลองชุดสแนร  14” 

-เอฟเฟค กีตาร  1 ชุด 

-คียบอรค  1  ชุด 

-กลองดองกา  1  ชุด 

37)  จัดซื้อ จอฉายโปรเจคเตอรแบบ

ขาต้ังรุนใหญ  จํานวน  1  จอ  สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

38)  จัดซื้อ ตูกระจกบานเล่ือนชนิด  2 

บานจํานวน  4  หลัง  สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

39)  จัดซื้อครุภัณฑชุดโตะประชุม

สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร

อุทิศ  จํานวน  1 ชุด  ประกอบดวย  

-โตะขนาดไมต่ํากวา  60x120x75 ซม.  

10 ตัว 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

14,000 

 

 

 

 

 

18,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 250 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   -เขามุมโตะ ขนาดไมต่ํากวา  65x65x75  

จํานวน   4  ตัว 

-มานั่งบุนวม  จํานวน  20  ตัว   

40)  จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  จํานวน  2 เครื่อง 

สําหรับสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

41) กลองถายวีดีโอ จํานวน  1  เครื่อง 

สําหรับสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

42)  จัดซื้อเครื่องพิมพปริ้นเตอรชนิด   

INK Jet  จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับ

สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

43)  จัดซื้อ เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํา   

จํานวน  1 เคร่ือง  สําหรับสถานแสดง

พันธุสัตวน้ํา 

 

 

6,800 

 

10,000 

25,000 

 

35,000 

 

8,000 

 

 

45,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   44)  จัดซ้ือครุภัณฑการกีฬา  จํานวน  1 

ชุด สําหรับกองการศึกษาประกอบดวย 

-แปนบาสสําเร็จรูปขนาดมาตรฐาน 

แปนหนา  15 ม.ม.  4  ชุด 

-คอรดยางสําเร็จรูปเซปคตะกรอ 1 ชุด 

-เสาเซปกตะกรอ  1 ชุด 

45)  จัดซื้อโตะเกาอ้ีนักเรียน  100 ชุด 

สําหรับโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 

46)  จัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 

100 ชุด สําหรับโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา 

 

520,000 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

68,000 

 

150,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

32 โครงการตอเติมมุงหลังคา 

คสล.ท่ีรับประทานอาหาร  

-  เพื่อใหนักเรียนมีที่สําหรับ

รับประทานอาหารกลางวัน

อยางพอเพยีง 

-  มุงหลังคาท่ีรับประทานอาหาร

กลางวัน คสล. มีพื้นที่ไมนอยกวา   

180 ม.2 

600,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  นักเรียนมีที่รับประทาน

อาหารกลางวันและเปนที่

พักผอนอยางพอเพียง 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

 33 โครงการรื้อหองน้ํา-หอง

สวมและกอสรางใหม

แทนที่เดิม 

-  เพื่อใหนักเรียนครู  

ผูปกครองไดใชหองน้ําท่ี

สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 

-  รื้อถอนหองน้ํา-สวมดานทิศ

ตะวันตก(ทิศตะวันตกอาคารมัธยม)

และปลูกสรางใหมแทนหลังเดิม

ขนาด  20  ท่ี  กวาง 5 ม. ยาว 14 ม. 

พื้นที่ 70 ม.2 

450,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - - ทําใหมีหองน้ําท่ีสวยงาม

และเพยีงพอตอการใช  

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

34 โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําและแผงครอบ

รองระบายน้ําโรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง 

-  เพื่อใหระบบระบายน้ํา

ภายในโรงเรยีนสะดวกและมี

แผงครอบรองระบายน้ําลด

อุบัติเหตุ 

-  แผงเหล็กครอบรองระบายน้ํา

อาคาร  1   เหล็ก  กวาง  0.45  ม. ยาว  

208 ม. 

62,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  เอื้ออํานวยความสะดวก

ใหกับนักเรียนและผูปกครอง

รวมท้ังบุคลากรในโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

 35 โครงการกอสรางท่ีแปรง

ฟนนักเรียน 

-  เพื่อใหนักเรียนมีที่แปรงฟน

ท่ีถูกลักษณะ 

-  จํานวน  5  ท่ี 80,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีท่ีแปรงฟนเปนสัดสวน

และถูกสุขลักษณะ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

36 โครงการจัดทําท่ีดักไขมัน 

คสล. 

-  เพื่อดักไขมันในน้ําเสียที่

โรงอาหารอากาศจะไมมีกล่ิน 

-  โรงอาหารมีท่ีดักไขมันมูลภาวะจะ 

ดีขึ้น  ขนาด 0.60x1 ม.  จํานวน  3 บอ 

12,000 

  (งบเทศบาลฯ) 

- - -  เพื่อใหถูกสุขลักษณะ- 

สุขาภิบาลของโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

 253 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

37 โครงการกอสรางเสาธง

โรงเรียนเทศบาลวัดสระ-

ทอง  
 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมเีสาธงท่ี

สงางาม 

-  กอสรางฐานและเสาธง ขนาดกวาง 

4.00  เมตร ยาว  8  ตารางเมตร   เสา

ธงสูง  30  เมตร 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  โรงเรียนมเีสาธงท่ีสงางาม

เชิดชูสถาบันใหมีความ

สวยงามยิ่งขึ้น 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

38 โครงการปูพื้นดวยอิฐตัว- 

หนอนบริเวณหนาเสาธง

หนาอาคารสรางใหม   

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีพืน้ที่

เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

และออกกําลังกาย 

-  ปูพื้นตัวหนอนบริเวณหนาอาคาร

สรางใหม  กวาง  35 ม. ยาว  45 ม. 

พื้นที่  1,575 ม.2 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีสถานท่ีจัดกิจกรรมหนา

เสาธงและกิจกรรมอื่น เปน

สถานท่ีออกกําลังกายสําหรับ

นักเรียน 

 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

39 โครงการปรับปรุงทาสี

กําแพงโรงเรียน 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีกําแพงทีดู่

ใหมอยูตลอดเวลา 

-  กําแพงโรงเรียนเทศบาลวัดสระ

ทองสวยงาม  ยาว 420 ม. สูง 2.00 ม. 

พื้นที่  1,680  ตร.ม. 

 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  มีกําแพงที่สวยงามและดู 

สะอาดตา 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 

40 โครงการปรับปรุงทาสี

อาคารเรียนท้ัง 3 อาคาร 

 

-  เพื่อใหอาคารของโรงเรียน

วัดสระทองดูสวยงามและ

ใหม 

-  ทาสีภายนอกและภายใน ทั้ง 3 

อาคาร 

550,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ทําใหโรงเรียนมีทัศนียภาพ

ท่ีสวยงามขึ้น 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

41 โครงการติดตั้งเหล็กดัดและ

ประตูมวนอาคาร  1 

-  เพื่อความปลอดภัยของ

ทรัพยสินของทางราชการ 

-เพื่อปองกันไมใหผูไมหวังดี

ลักลอบปนปายขึ้นบนอาคาร 

-  ติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง 10 ชุด 

-  ติดตั้งเหล็กดัดระเบียง 12 ชุด 

-  ติดตั้งประตูเหล็กมวน 3 ชุด 

 

183,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - -  ทําใหไดรับความปลอดภัย

ของทรัพยสินทางราชการและ

ยังปองกันตนเหตุของการเกิด

เพลิงไหมจากบุคคลภายนอก

ท่ีจะลักลอบปนปายขึ้นบน

อาคารเรียน 

 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม 

 42 โครงการสรางรั้วก้ัน

โรงเรียนเทศบาลวัด 

บูรพาภิราม 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีอาณาเขต

ท่ีชัดเจนเพื่อใหการ

ควบคุมดูแลดานตางๆ ใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข ึน้ 

 

 -  กอสรางรั้ว ยาว 35 เมตร  

 

196,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมีที่ต้ังและอาณา-

เขตท่ีชัดเจน 

-  การควบคุมดูแลในทุก ๆ 

ดานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข ึ้น 

 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

43 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงพื้นท่ีโรงเรียน

เทศบาลวัดเหนือ 

- เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด

ขึ้นกับนักเรียน 

- เพื่อใหมีสภาพถนนที่แข็งแรง  

ทนทาน 

- เพื่อไมใหน้ําทวมขังและ

สกปรกจากโคลนดิน 

- พื้นที่บริเวณโรงเรียนเปน

สัดสวน เปนระเบียบสวยงาม 

สะดวกในการจัดกิจกรรม 

- เพื่อใหมีปายโรงเรยีนท่ี

เหมาะสม- เพื่อใหมีหอประชุม

ท่ีแข็งแรง ทนทานจัดกิจกรรม

ไดหลากหลาย  

- เพื่อใหพื้นที่สนามแข็งแรง 

ทดทานสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดปลอดภัย  

-  กอสรางเหล็กดัดอาคาร 2 ช้ันที่ 2 

และ 3 ขนาดกวาง 3.8 ม. สูง 1.8 ม.  

-  ยกระดับถนนคอนกรีตรอบสนาม

ใหสูงขึ้นและมีสภาพดี ขนาด  4 ม.x 

169 ม. พื้นที่  676 ตร.ม. 

-  วางคันหินตามแนวถนนคอนกรีต

รอบสนาม  ความยาว  92 ม. 

-  ทําปายช่ือโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

1 ปาย 

-  กอสรางหอประชุมทดแทนหลังเดิม

ท่ีชํารุดตามแบบ สน.ศท. ฉบับปรุง

ปรับ  2545 1 หลัง 

-  เทคอนกรีตสนามกวาง  19.8 ม. 

ยาว 28.10 ม. พื้นที่  556 ตร.ม. 

60,000 

 

350,000 

 

 

27,000 

 

- 

 

- 

 

 

287,000 

- 

 

- 

 

 

- 

 

200,000 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

4,675,000 

(เงินอุดหนนุ)

 

- 

-  มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

-  มีถนนคอนกรีตท่ีแข็งแรง

ทนทาน  มีความปลอดภัยใน

การใชสัญจร  และสะดวกใน

การจัดกิจกรรม 

-  ไดถนนท่ีมีสภาพดีน้ําไมทวม 

สะดวก สะอาด นาอยูนาเรียน 

-มีปายโรงเรียนเหมาะสมกับ

สภาพชุมชนเมือง 

-  มีหอประชุมนักเรียนและ

ผูปกครอง และใชจัดกิจกรรม

ตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม 

-มีสนามคอนกรีตท่ีมาตรฐานมี

ความปลอดภัย 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

44 โครงการปูพื้นตัวหนอนใต

รมไมบริเวณทิศตะวันออก

ท่ีสนาม ร.ร.เทศบาลวัด

เหนือ 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีพืน้ที่

เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

และพักผอนของผูปกครอง

กอนรับนักเรียน 
 

-  ปูพื้นตัวหนอน พื้นที่  200 ตร.ม. 120,000 

 (งบเทศบาลฯฯ)

- - -  โรงเรียนมีพื้นท่ีเหมาะสม

กับการจัดกิจกรรมและ

พักผอนของผูปกครอง 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 

 45 โครงการติดตั้งเหล็กดัด

หนาตางหองเรียนอนุบาล 

ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ 

-  เพื่อปองกันทรัพยสินของ

ทางราชการสูญหายและ

อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ

นักเรียน 

ติดต้ังเหล็กดัดดังนี้  

-  หนาตางดานหลัง ขนาดกวาง 1.07 

ม. ยาว 4.00 ม. จํานวน 6 ชุด 

-  ชองแสงดานหนา ขนาดกวาง 0.90 

ม. ยาว 3.60 ม. จํานวน 6 ชุด 

-  ชองแสงดานหลัง ขนาดกวาง 0.90 

ม. ยาว 3.60 ม. จํานวน 6 ชุด 
 

40,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  ทรัพยสินไมสูญเสีย และ

นักเรียนมีความปลอดภัย

ยิ่งข ึน้ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 

46 โครงการกอสรางหองน้ํา

ผูเรียนหลังอาคาร 2 

-  เพื่อสรางสขุนิสัยที่ดีในการ

ขับถายแกผูเรียน 

-  เพื่อความปลอดภัยของ

ผูเรียนหญิง 

-  หองน้ํา-หองสวม  คสล. 1 ช้ัน 

ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 11.50 ม. 1 

หลังตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

- - 450,000 

(งบเทศบาลฯ) 

-  นักเรียนมหีองน้ําหองสวม

เพยีงพอปลอดภัยและสะอาด 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

47 โครงการจัดสรางมุงหลังคา

กันแดดสนามเด็กเลน

(สังกะสี)  

มีโครงหลังคาเดิม 

-  เพื่อสรางบรรยากาศในการ

เลนออกกําลังกาย พักผอน

และพัฒนากลามเนื้อ 

-  เพื่อกันฝนและแดดแก

ผูเรียน 

-  มุงหลังคา Metal Sheet. ขนาด

กวาง  14.00 ม. ยาว 16.00 ม. ตาม

แบบแปลนเทศบาลฯ 

380,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  นักเรียนมีทีเ่ลนออกกําลัง

กายและพักผอนท่ีปลอดภัย มี

หลังคาคุมแดดและฝน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

48 โครงการซอมแซมร้ัวและ

ทาสีดานในและนอกท้ัง 3 

ดาน 

-  เพื่อซอมแซมร้ัวท่ีมีลักษณะ

เปนธาตุบรรพบุรุษ ท่ีหักพัง

และทาสีเพื่อสรางบรรยากาศ

ของโรงเรียนใหนาอยู นาดู 

และนาเรียน 

-  ทาสีรั้วคอนกรีต ขนาดยาว 160.00 

ม. สูง 1.50 ม. ท้ัง 2 ดาน พื้นท่ีไม

นอยกวา  480.00  ตร.ม. 

48,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  ภูมิทศันโรงเรียนจะ

สวยงามบรรยากาศจะนาดู นา

อยู นาเรียน เปนที่ศรัทธาของ

ชุมชน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

49 โครงการกอสรางหลังคา

บริเวณท่ีลางจานและ

บริเวณท่ียืนรอรับอาหาร 

-  เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูเรียนในการยืนรอรับอาหาร

และการฝกนิสัยการลางจาน 

-  อางลางมอื ขนาดยาว 30.00 ม. สูง 

0.70 ม. พรอมหลังคาคลุมตามแบบ

แปลนเทศบาลฯ 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  นักเรียนมีทีเ่ขาแถวรอรับ

อาหาร และลางถาดอาหาร

โดยไมตองตากแดด ตากฝน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

50 โครงการจัดทําปายช่ือ

โรงเรียนดานหนาวิทยาลัย

นาฏศิลปรอยเอ็ด  

- เพื่อประชาสัมพันธโรงเรยีน

และอํานวยความสะดวกแกผู

ติดตอประสานงาน 

-  ปายบอกทาง ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว 2.40 ม. สูง 3.00 ม. 1 ปายตาม

แบบแปลนเทศบาลฯ 

- 13,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  เพื่อบอกทางใหผูคนรูจัก

โรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

 51 โครงการซอมแซมโครง

หลังคาและฝาเพดาน อาคาร 

2 และเปล่ียนประตูช้ัน

ดาดฟาอาคาร 2 ท้ัง  2 ขาง 

- เพื่อปองกันน้ําฝนขังและซึม 

สูฝาเพดาน  และปองกัน

อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 

-  เปล่ียนหลังคา Metal  SHEET 

ประมาณ 300 ตรม.พรอมอุปกรณ 

-  ซอมฝาเพดานทาสี พรอมระบบ

ไฟฟา  1  หลัง ตามแบบแปลน

เทศบาลฯ 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  สภาพอาคารเรียนจะดีขึน้ 

ไมมีปญหาน้ําร่ัวซึมเมื่อฝนตก 

นักเรียน, ครู มีความปลอดภัย

จากกระแสไฟฟาทรัพยสิน

ของราชการจะปลอดภัย 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

52 โครงการกอสรางหองสมุด

สงเสริมการรักการอาน

แทนอาคารเดิมท่ีเปนไม

เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

-  เพื่อจัดบรรยากาศในการ

สงเสริมการรักการอานและ

เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิด

ขึ้นกับผูเรียน 

-  กอสรางอาคารหองสมุด  คสล.  1 

ช้ันขนาดกวาง 12.00ม. ยาว 14.00 

ม.  1  หลังตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

- 1,400,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  จะไดหองสมุดท่ีสวยงาม

เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน  

ครู  และชุมชน 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

53 โครงการกอสรางอัฒจันทร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

-  เพื่อใหนักเรียนใชเปนที่ชม

การแขงขันกีฬาและจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาพลศึกษา 

-  สรางอัฒจันทรคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 15 ม. 

สูง 3 ม. 

 

250,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  นักเรียนมีที่นัง่ชมการ

แขงขนักีฬาภายในโรงเรียน

และใชเปนสถานท่ีเรียน 

พลศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

54 โครงการกอสรางแทน

พระพุทธรูปประจํา

โรงเรียน 

-  เพื่อใหสอดคลองกับ

โรงเรียนวิถีธรรม จะตองมีท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปให

ผูเรียนไดกราบไหวบูชา 

-  กอสรางแทนพระพุทธรูป ขนาด

กวาง 3.50 ม. ยาว 5 ม. พรอมจัด

สวนหยอมบริเวณ (ไมรวมองคพระ

ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 150,000 

 (งบเทศบาลฯ) 
 

- - โรงเรียนมีแทนประดิษฐาน

พระพุทธรูปท่ีสวยสงาเพื่อ

เปนที่สักการะบูชาและปฏิบัติ

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

 55 โครงการจัดทําหลังคากัน

แดดและทางเดินระหวาง

อาคาร 1  อาคาร 2 และโรง

อาหาร 

-  เพื่อกันแดดและฝนในเวลา

ผูเรียนเดินมารับประทาน

อาหารกลางวันที่โรงอาหาร 

-  กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 67 ม. สูง 

3.00 ม.   1 หลัง   

ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 

300,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมีหลังคากันแดด

และฝนเช่ือมตอระหวาง

อาคาร 1 อาคาร 2 และโรง

อาหารนักเรียนไมตองเปยก

ฝนขณะเดินแถวมา

รับประทานอาหาร 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดปาเรไร 

56 โครงการติดตั้งผามาน

กันแสงหองภาษาช้ัน 3  

ของอาคารเรียน 

-  เพื่อก้ันแสงเขาในขณะที่

นักเรียนเขาไปปฏิบัติการ 

-  เพื่อใหเกิดความสวยงาม

ของอาคารสถานท่ี 

-  ดําเนินการติดตั้งผามาน  PVC 

จํานวน3 ชอง ๆ  4 ม. ขนาดกวาง 2 

ม. ยาว 4 ม.จํานวน  3  ชุด  กวาง  2 

ม. ยาว  2.8 ม. จํานวน  1 ชุด 
 

- 15,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  โรงเรียนเกิดความสวยงาม 

นักเรียนไดใชประโยชน

สูงสุด 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฏรอุทิศ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

57 โครงการจัดทําเวทีใตถุน

อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

-  เพื่อใชเปนสถานท่ีแสดง

กิจกรรมนักเรียนในโอกาส

ตาง ๆ   

-  กอสรางเวที  คสล. ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 10.50 ม. สูง 1 ม. 

210,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมเีวทีใชประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ   

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

58 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงท่ีจําหนายอาหาร

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

-  เพื่อใหมีท่ีจําหนายอาหาร

กลางวันสําหรับนักเรียนอยาง

เพยีงพอ 

-  กอสรางท่ีจําหนายอาหารขนาด

กวาง  2.50 ม. ยาว 3 ม. สูง 3.50 ม. 

เพิ่มเติม1  ท่ี 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  นักเรียนไดรับอาหาร

กลางวัน 

อยางเพยีงพอและหลากหลาย 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

 59 โครงการจัดทําปายช่ือ

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีปายช่ือ

ชัดเจนสงางาม 

-  กอสรางปายช่ือโรงเรียน คสล. กรุ

ดวยหินแกรนิต ขนาดกวาง 2.40 ม. 

ยาว 8.00 ม. สูง 2 ม. จํานวน 1 ปาย 

160,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงเรียนมีปายชื่อสวยและ

สงางาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

60 โครงการปรับปรุงพื้น

อาคารโรงอาหารดานทิศ

ตะวันออก 

-  เพื่อใหนักเรียนมีพืน้ที่ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยางเพยีงพอและถูก

สุขลักษณะ 

-  ปรับปรุงพื้นคอนกรีตโรงเรียนท่ีมี

ระดับตํ่าใหมีระดับสูงพนจากสภาพ

น้ําทวม ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 

18.00 ม. 

180,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมีโรงอาหารท่ี

สะอาด ถูกสุขลักษณะท่ีดี 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

61 โครงการทาสีอาคาร 2 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 

-  เพื่อใหเกิดความเปน

ระเบียบเรยีบรอยและสวยงาม 

-  ทาสีอาคาร 2 ท้ังภายนอก ภายใน 

ตลอดท้ังหลังพื้นที่ไมนอยกวา 

1,200 ตร.ม. 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  อาคารเรียนมีความเปน

ระเบียบเรยีบรอยสวยงาม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

 261 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

62 โครงการกอสรางท่ี

ประกอบอาหารสําหรับ

นักเรียนอนุบาล โรงเรียน

เทศบาลวัดเวฬุวัน 

-  เพื่อนักเรยีนอนุบาลมีท่ีฝก

ประกอบอาหารอยางเพียงพอ 

-  กอสรางท่ีประกอบอาหาร 

คสล.  1  ช้ัน ขนาดกวาง 2.50 ม. 

ยาว 4.00 ม.  พื้นที่ไมนอยกวา 

10.00 ตร.ม. 

- 70,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  นักเรียนอนุบาลมีสถานท่ี

ฝกประกอบอาหารอยาง

เพยีงพอ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน 

 63 โครงการกอสรางเรือน 

เพาะชํา 

-  เพื่อมีหองเรียนกลางแจง 

-  เพื่อนักเรยีนจะไดศึกษา

พันธุพืชท่ีหลากหลาย  

-  นักเรียนไดมีท่ีศึกษาเก่ียวกับ

พันธุพืชตาง ๆ  กวาง 5 ม. ยาว 8 

ม. สูง 3 ม. โครงหลังคาเหล็ก มุง

สแกน  60% 

60,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  นักเรียนไดศึกษาเก่ียวกับ

พันธุพืชตาง ๆ  

โรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฏรอุทิศ 

64 โครงการกอสรางกําแพงรั้ว

คอนกรีตดานทิศตะวันตก 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร-

อุทิศ 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีบริเวณ

เปนสัดสวนสวยงาม 

-  เพื่อเปนการปองกัน

ทรัพยสินของทางราชการ 

-  กอสรางรั้ว  คสล.  ขนาดยาว 58 

ม.  สูง  2.00 ม. 

- 120,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- -  โรงเรียนมีรั้วกันเขตบริเวณ

เปนสัดสวนสวยงามและ

ปองกันการเสียหายของ

ทรัพยสินของทางราชการ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฏรอุทิศ 

65 โครงการจัดทําตาขายกั้น

หนาอาคารอนุบาล 

-  เพื่อก้ันแนวสนามและ

อาคารเรียน 

-  กอสรางตาขายเหล็กก้ันหนา

หองเรียนอนุบาล ขนาดยาว 36 ม. 

สูง 2.5 ม. พื้นที่  90 ตร.ม. 
 

40,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - - ไมใหลูกฟุตบอลเขาไปถูก

กระจกแตก 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฏรอุทิศ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

66 โครงการปรับปรุงหองน้ํา

ช้ัน 3 อาคารประถม 

 

 

 

-  หองน้ําชํารุด ทรุดโทรม 

-  น้ํารั่วซึมไมทราบสาเหตุ 

- น้ําซึมลงมาช้ัน 2 ซึ่งเปน

หองเรียนของนักเรียน 

- หองน้ําขนาด 1.90 x3.50 เมตร 

จํานวน 2 ท่ี 

 

14,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - - หองน้ําอยูในสภาพใชการ

ได 

- หองน้ําไมไหลรั่วซึม 

- หองเรียนชั้น 2ใชเปน

หองเรียนได 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

 67 โครงการปรับปรุงฝาเพดาน

ช้ัน 3 อาคารประถม 

 

-  เพื่อปรับปรุงเพดานท่ีชํารุด

ใหอยูในสภาพปกติ 

-  เพื่อความปลอดภัยของ

นักเรียน-ครู 

-   ฝาเพดานขนาด 2.10x 3.60 เมตร 

จํานวน 2 ท่ี 

-  ซอมหลังคารั่วซึมหองปฏิบัติการ

ทางภาษา 

8,500 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  ฝาเพดานอยูในสภาพปกติ

ปลอดภัย สวยงาม 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

68 โครงการปรับปรุงหอง

คอมพิวเตอร ระดับประถม 

  

- เพื่อความปลอดภัยทรัพยสิน

ของทางราชการ 

- เพื่อเปนแหลงความรูของ 

นักเรียน 

-  เปล่ียนประตูเปนบานสวิงขนาด 

1.00 x  2.00 เมตร จํานวน 2 บาน 

-   ติดตั้งผามาน 

-  เปล่ียนหนาตางเปนกระจกบาน

เล่ือนกรอบอลูมิเนียมขนาด1.10  x 

1.80 เมตร จํานวน 4 บาน 

- ติดตั้งผามาน 

40,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - - ทรัพยสินของทางราชการมี

ความปลอดภัยขึ้น 

-  สวยงามเหมาะสมใชเปน

แหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

69 โครงการปรับปรุงหอง

ประชุม(หองเกียรติยศ) 

 

-  เพื่อความปลอดภัยของ

ทรัพยสินของทางราชการ      

- เพื่อความสวยงามเหมาะสม

กับโรงเรียนขนาดใหญ 

 

- เปล่ียนประตูเปนบานสวิงขนาด 

1.00x2.00 ม. จํานวน 2 บาน 

- ติดตั้งผามาน 

- เปล่ียนหนาตางเปนกระจกเล่ือน

กรอบอลูมิเนียม ขนาด1.10 x 185 

ม. จํานวน 2 บาน 

 

30,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- - - หองประชุมมีความปลอดภัย

ขึ้น 

-  หองประชุมสวยงาม

เหมาะสมกับโรงเรียนขนาด

ใหญ 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

 

 

70 โครงการปรับปรุงหอง

แสดงผลงานของนักเรียน 

- เพื่อใชเปนที่แสดงผลงาน

ของโรงเรียน ครู นักเรียน 

- เพื่อเปนที่รับแขกท่ีมาเย ี่ยม

เยือน ไดชมวีดีทัศนใน

บรรยากาศท่ีเย็นสบาย 

-  เพื่อความเหมาะสมกับ

โรงเรียน 
 

- เปล่ียนประตูเปนบานสวิงขนาด 

90 x 200 ม.จํานวน 2 บาน 

-  ติดตั้งผามาน 

- เปล่ียนบานเกร็ดเปนกระจกบาน

เล่ือนขนาด2.40x 3.30 ม.จํานวน 

2 บาน 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

- - - โรงเรียนมีที่แสดงผลงาน

ของโรงเรียน ครู นักเรียน 

- มีหองชมวีดีทัศนเก่ียวกับ

การศึกษาแกผูมาเยี่ยมเยยีน 

-  มีความเหมาะสม สวยงาม

เปนสัดสวน 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

71 โครงการจัดสวนหยอมหนา

อาคารมัธยมศึกษา 

 

-  เพื่อใหเกิดบรรยากาศรมรื่น 

นาเรียน นาอยู ภายใน

โรงเรียน 

-  เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม 

 

-  สวนหยอมรูปสามเหลี่ยมพื้นท่ี 

740 ตารางเมตร 

 

 

370,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงเรียนมีบรรยากาศรมร่ืน

นาเรียน นาอยู 

-  มีความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

 72 โครงการจัดทําสวนสาระ

การเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 

- ปรับปรุงพื้นท่ีของโรงเรียน

เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน

ท้ังหมด 

- เพื่อใหผูมาเยีย่มเยยีนเกิด

ความรูสึกรมร่ืน นาเรียน นา

อยู สวยงาม 

-  กลุมสาระการเรียนรูคณิตฯ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

กลุมสาระการเรียนรูอังกฤษ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กลุมสาระการเรียนรูพละ  

กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ 

 

320,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงเรียนมีสวนสาระการ

เรียนรูครบท้ัง 8 กลุมสาระ 

-   เกิดความรมรื่นสวยงาม นา

เรียนนาอยูแกผูพบเหน็และ

ผูปกครอง 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

73 โครงการปรับปรุงท่ีจอดรถ

ครู 

 

- เพื่อเปนสัดสวนและมีความ

เปนระเบียบสวยงาม 

- เพื่อความปลอดภัยของรถ

คณะครู 

- โครงหลังคาอลูมิเนียมยึดติดตัว

อาคารดานหลังอาคารประถมฯกวาง 

3.80 ม. ยาว 45ม. 

 

171,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงเรียนมีที่จอดรถเปน

สัดสวนสวยงาม มีความเปน

ระเบียบ 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

 74 โครงการปรับปรุงประตู

เหล็กหนาโรงเรียนทั้ง 2 

ประตู 

 

- เพื่อใหมีความมั่นคงแข็งแรง 

ปลอดภัยตอสถานศึกษา 

- เพื่อใหเหมาะสม สงา งาม

ตอสถานศึกษา 

-  ประตูเหล็กรูปแบบสูง1.80ม.ยาว

4.10 ม. 

 

100,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงเรียนมีประตูท่ีแข็งแรง

มั่นคง 

-   มีประตูเหล็กท่ีสงางาม

เหมาะกับสถานศึกษา 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

75 โครงการปรับฉากเวที

อาคารอเนกประสงค 

 

-  เพื่อใหบริการชุมชนในการ

ประชุมกองทุนฯ 

-  เพื่อความสวยงามเหมาะสม

สมบูรณแบบ 

-  ขนาดฉากเวที  สูง 3.5 ม.  ยาว 

10.80 ม. 

 

150,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงเรียนมเีวทีอาคาร

อเนกประสงคท่ีครบสมบูรณ 

-  เปนสถานท่ีบริการชุมชน

เหมาะกับสถานศึกษา 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

76 โครงการสรางหลังคากัน

สาดอาคารหอพักนักกีฬา

ดานหลัง 
 

- เพื่อใชเปนที่ตากเสื้อผาชุด

นักเรียนนักกีฬาในฤดูฝน 

 

-  โครงหลังคากันสาดโครงเหล็กมุง

กระเบ้ืองลอนคูกวาง2.00ม.ยาว20

ม.พท .40ตร.ม. 

50,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  นักเรียนมีท่ีตากเสื้อผาอยาง

เพยีงพอในฤดูฝน 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

77 โครงการปูพื้น  Floor Hard

อเนกประสงค 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อใหพืน้ของอาคาร

อเนกประสงคใชเปนที่

ฝกซอมกีฬาและมีความ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

-  เพื่อความเปนมาตรฐานใน

การแขงขันกีฬาชนิดตางๆเชน

วอลเลยบอลเซปกตะกรอฟุต

ซอลเทเบิลเทนนิส ฯลฯ 

-  ปูพื้นอาคารอเนกประสงค กวาง  

ไมนอยกวา  20.00  ม. ยาวไมนอย

กวา  34.00  ม.  พื้นที่รวมไมนอย

กวา   680  ตร.ม 

 

 

 

 

 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - -  อาคารอเนกประสงคมีพื้น

ปาเกท่ีเปนมาตรฐาน 

-  นักกีฬามีความปลอดภัยใน

การฝกซอมและแขงขันกีฬา

ประเภทตางๆ 

 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

 78 โครงการทํารองระบายน้ํา

บําบัดน้ําเสียรอบโรงอาหาร 

-  เพื่อระบายน้ําเสยีรอบโรง

อาหาร 

-  เปล่ียนฝาซีเมนตเปนตะแกรง

เหล็กรอบโรงอาหารจํานวน80เมตร 

120,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงอาหารมีรางระบายน้ํา

เสียไมสงกล่ินเหม็น 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

79 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

หนาหอพักนักกีฬา 

 

-  เพื่อใหเกิดบรรยากาศรมรื่น

นาเรียนนาอยูภายในโรงเรยีน 

-  เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม 

 

-  จัดสวนหยอมมีทางเทาเดินเขา

ออกขนาดกวาง 8.00ม.ยาว 40.00 ม. 

 

96,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- - -  โรงเรียนมีบรรยากาศรมร่ืน

นาอยู 

-  มีความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

80 โครงการจัดสวนหยอมบน

ระเบียงบันไดบนอาคาร

เรียน 

 

-  เพื่อใหเกิดบรรยากาศรมรื่น 

ทางขึ้น-ลงบันได 

- เพื่อความสวยงามของอาคาร

เรียน 

จัดสวนหยอมบนระเบียงบันไดบน

อาคารจํานวน 7 ชุด 

-  มีไมดอกไมประดับ 

-  มีน้ําพุ 

35,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- - - โรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น

ขณะเดิน ขึน้-ลง บันได 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

81 โครงการจัดทําน้ําพุหนา

ปายโรงเรียน 

- เพื่อใหมีความสวยงาม

บริเวณปายโรงเรียน 

 

-  จัดทําน้ําพุติดต้ังหนาปาย 

-  มีแผงร้ัวกั้นบริเวณน้ําพุ 

- 39,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  มีปายโรงเรียนที่สวยงาม

โดยมีน้ําพุเปนสวนประกอบ 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

82 โครงการจัดทําปายนิเทศ

ขนาดใหญ 

 

-  เพื่อใชติดประกาศขาวสาร

ของโรงเรียน 

-  มีความเหมาะสมกับ

โรงเรียน 

-  ปายนิเทศหลังคาโคง  Metal Sheet  

มีกระจกเล่ือน มีไฟสองสวาง 

-  ขนาด1.20ม.x4.80ม.จํานวน1 ปาย 

- 23,000 

 (งบเทศบาลฯ)

- -  โรงเรียนมีปายนเิทศ

สวยงามเหมาะสม 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

83 ปายนิเทศขนาดกลาง 

 

- เพื่อใชติดประกาศขาวสาร

ของโรงเรียน 

 

-  ปายนิเทศหลังคาโคง Metal Sheet  

มีกระจกเล่ือน 

-  ขนาด1.20ม.x 2.45 ม. จํานวน 3 

ปาย (แทนที่เดิม) 
 

- 34,200 

 (งบเทศบาลฯ)

- -  โรงเรียนมีปายนเิทศติด

ประกาศขาวสารเพียงพอ 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

84 โครงการปรับปรุงหองเรียน

อาคารประถม 

-  พื้นหองเรยีนขรุขระไม

สะดวกตอการเรียนการสอน 

-  ปูพื้นกระเบ้ืองแผนเรียบ ขนาด 

8.00 x 8.00 ม. จํานวน 17 หอง 

- 350,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  พื้นหองเรยีนเรียบสะดวก

ตอการเรียนการสอนของเด็ก 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 85 โครงการปรับปรุงใตถุน

อาคารเปนหองประชุม 

 

 

 
 

 

-  เพื่อใหโรงเรยีนมีหอง

ประชุมท่ีมาตรฐานเหมาะสม 

 

 

-   จัดก้ันหองเปนหองประชุม 

-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

-  จัดทําเวที ปูพรม ผามาน 

-  มีเกาอี้ 

-   หองขนาด8.00 x 20.00 ม.สูง 

3.00 ม.ก้ันโดยอลูมิเนียม 

- 450,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  โรงเรียนมีหองประชุมท่ีได

มาตรฐานเหมาะสม 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

 

 86 โครงการปรับปรุงอาคาร

ขยะ 

-  เพื่อใหมีแหลงเก็บขยะของ

โรงเรียนเปนสัดสวน 

 

- ปรับปรุงอาคารขยะขนาด3.00x 

9.00 ม. 

 

- 70,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  โรงเรียนมีแหลงเก็บขยะที่

เปนสัดสวน 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

87 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ริมร้ัวทิศตะวันออกจัดทํา

เปนสวนหยอม 
 

- เพื่อใหมีบรรยากาศรมรื่น

สวยงาม 

 

- จัดทําสวนหยอมริมรั้วดานทิศ

ตะวันออกของโรงเรียนขนาด 6.00 

x 20.00 ม. 

- 36,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  โรงเรียนมีสวนหยอมริมรั้ว

โรงเรียนที่สวยงาม 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

 88 โครงการจัดทําน้ําพุรอบ

บริเวณหนาเสาธง 

 

-  เพื่อใหบริเวณหนาเสาธงมี

ความรมเย็น 

 

-   จัดหาน้ําพุจํานวน 4 ชุด 

-   จัดไมดอกไมประดับ 

 

- 35,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

- -  บริเวณเสาธงมีความ

สวยงามรมเย ็น 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

89 โครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการทางภาษา 

 

-  เพื่อใหหองปฏิบัติการทาง

ภาษามีความปลอดภัย 

 

-  เปล่ียนประตูไมเปนบานสวิง

ขนาด1.00 x 2.00 ม.  จํานวน 2 บาน 

-   ติดตั้งผามาน 

-   เปล่ียนหนาตางไมเปนกระจก

บานเล่ือนกรอบอลูมิเนียมขนาด 

1.10 x 1.80 ม. 

- - 35,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  หองปฎิบัติการทางภาษา

สภาพการท่ีดี คงทนถาวร 

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

90 โครงการปรับปรุงหองเรียน

อาคารมัธยม 

 

-  เพื่อใหหองเรียนมีสภาพท่ี

ราบเรียบ 

 

-  ปูกระเบ้ืองหองเรียนขนาด 8 x 8 

ม. จํานวน 6 หอง พื้นที่  64  ตร.ม. 

 

- - 20,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

-  หองเรียนสภาพราบเรียบ

สะดวกแกการเรียนการสอน  

 

โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 

 

91 โครงการทาสีอาคารเรียน

ใหมคืออาคารประถมและ

อาคารมัธยม 

-  เพื่อใหอาคารเรียนใหม

สวยงาม 

-  อาคารประถม 40 

-  อาคารมัธยม 

ทาสีท้ังภายในและภายนอก 
 

- - 500,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

 -  อาคารเรียนใหมดูสวยงาม โรงเรียนชุมชน 

บานหนองหญามา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.5  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

92 โครงการกอสรางอาคาร

เรียนโรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา 

- โรงเรียนมีอาคารเรียน 

เพยีงพอกับจํานวนนักเรียนที่

เพิ่มขึ้น 

-  กอสรางตามแบบ สน.ศท. 4/12 

จํานวน  1  หลัง 

9,000,000 

(เงินอุดหนนุฯ) 

 

 

 

 

- - -  มีสถานท่ีประกอบกิจกรรม

การเรียนการสอน 

-  โรงเรียนมีอาคารเรียน

เพยีงพอสามารถรองรับ 

จํานวนนักเรียนที่จะเพิ่ม 

ขึ้นในอนาคต 

 

โรงเรียนชุมชนบาน

หนองหญามา 

กองการศึกษา 

93 โครงการกอสรางอาคาร

อนุบาลเด็กเล็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมี

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพยีงพอกับจํานวนนักเรียนที่

เพิ่มขึ้น 

-  กอสรางตามแบบ สน.ศท. 

อนุบาล 8  จํานวน  1  หลัง 

5,200,000 

(เงินอุดหนนุฯ) 

 

 

 

 

- - -  มีสถานท่ีประกอบกิจกรรม

การเรียนการสอน 

-  เทศบาลมีอาคารเรียน

เพยีงพอสามารถรองรับ 

จํานวนนักเรียนที่จะเพิ่ม 

ขึ้นในอนาคต 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

1 โครงการประกวดสํานัก 

ทะเบียนมาตรฐาน 

 

-  เพื่อใหสามารถบริการ 

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และไดมาตรฐานสากลของไทย

ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของ

ภาครัฐ (P.S.O) 

 

-  สงสํานักทะเบียนเขารวม

ประกวดตามโครงการคัดเลือก

สํานักทะเบียนมาตรฐาน  กรมการ

ปกครอง  

-  พัฒนาสํานักทะเบียนใหไดตาม 

 มาตรฐานสากลของไทย ดานการ

จัดการและสัมฤทธิ์ผลของภาครัฐ 

(P.S.O) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-  สํานักทะเบียนฯ ไดรับ 

 การพัฒนาจนไดมาตรฐาน 

 สากล P.S.O  และสามารถ 

 บริการประชาชนไดอยาง 

 มีประสิทธิภาพ 

 

-  งานทะเบียนราษฎร 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

โครงการประกวดสํานัก

ทะเบียนดีเดน 

-  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสํานัก

ทะเบียนทองถ่ินใหสามารถบริการ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑท่ี

กําหนด 

-  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

 งานทะเบียนราษฎรของ 

 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  สงสํานักทะเบียนเขารวม

ประกวดตามโครงการคัดเลือก

สํานักทะเบียนดีเดนป   2551 ของ

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-  สํานักทะเบียนฯ ไดรับการ

พัฒนาไดมาตรฐาน P.S.O 

และสามารถบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  สํานักทะเบียนฯ ไดรับ

รางวัลจากการประกวด 

สํานักทะเบียนดีเดน 

-  งานทะเบียนราษฎร 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

3 โครงการเพิ่มชื่อบุคคล 

ในทะเบียนบาน 

 

-  เพื่อใหสถานะทางกฎหมายแก

คนไทยที่ไมมีชื่อในทะเบียนบาน 

-  เพื่อใหคนไทยที่ยังไมมีช่ือใน

ทะเบียนราษฎรใหสามารถมีช่ือใน

ทะเบียนราษฎรไดอยางถูกตอง 

 

เพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบาน 

ในกรณีดังตอไปนี้   

1.  บุคคลท่ียังไมไดแจงเกิด 

2.  บุคคลท่ีไมเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 

3.  บุคคลท่ีเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบาน แต

ปจจุบันชื่อตกหลน โดยดําเนินการ  ดังนี้  

-  รณรงคประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ให

ประชาชนในพื้นที่ตรวจสอบทะเบียนบาน

ของตน 

-  ทําหนังสือขอความรวมมือประธาน

ชุมชนใหแจงประชาชนในพื้นที่ตรวจสอบ

ทะเบียนบานของตน 

-  ใหบริการเพิ่มช่ือบุคคลในทะเบียนบาน

ใหถูกตอง โดยขอรับบริการท่ีสํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใน

วันจันทร-ศุกร  เวลา 08.30-16.30 น. และ

วันเสาร เวลา 08.30-12.00 น. 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-   ประชาชนคนไทย

สามารถรับบริการและ

ไดรับสิทธิประโยชนจาก

หนวยงานภาครัฐไดอยาง

ท่ัวถึงและเปนธรรม 

 

-  งานทะเบียนราษฎร 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

4 โครงการบูรณาการงาน

ทะเบียน 

 

-  เพื่อปรับปรุงรายการทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชนใหถูกตองตามความเปน

จริงและเปนปจจุบัน  งายตอการ

ตรวจสอบ 

 

รณรงคใหมีการปรับปรุงรายการทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนใหมี

ความถูกตองเปนปจจุบัน โดยดําเนินการ

ดังนี้ 

1.  ประชาสัมพันธเชิญชวนและขอความ

รวมมือผูนําชุมชนใหประชาชนในพื้นที่

ตรวจสอบทะเบียนบานของตนในประเด็น

ตาง ๆ  ดังนี้  

-  รายการบุคคลที่มีรายการผิดพลาด 

-  มีการลงรายการบุคคลเดียวกันมากกวา   

1 รายการ 

-  มีช่ือบุคคลอ่ืนที่ไมรูจักและไมมีตัวตน

อาศัยอยูในบานหรือยายออกแลวแตไมได

แจงยายออก 

-  บุคคลท่ียังไมไดแจงเกิดและยังไมมีช่ือ

ในทะเบียนบาน 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-   ประชาชนมีหลักฐาน

เก่ียวกับรายการทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชนที่ถูกตองและ

งายตอการตรวจสอบ 

 

-  งานทะเบียนราษฎร 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

   2.  ประชาสัมพันธเชิญชวนและขอความ

รวมมือผูนําชุมชนใหประชาชนในพื้นที่

ตรวจสอบเก่ียวกับบัตรประจําตัว

ประชาชน  ดังนี้  

-  ประชาชนที่มีอายุ ตั้งแต  15  ปบริบูรณ

และยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน

รวมท้ังบัตรหายหรือชํารุด 

-  ตรวจสอบความถูกตองของรายการใน

บัตรวาถูกตองตามรายการขอมูลใน

ทะเบียนบานหรือไม 

-  ตรวจสอบวาบัตรหมดอายุหรือยัง 

3.  ใหบริการปรับปรุงทะเบียนบานและ

บัตรประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ที่

สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด ในวันจันทร-ศุกร  เวลา 08.30-

16.30 น. และวันเสาร เวลา 08.30-12.00 น.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานกิจการบานเมืองที่ดี  

7.6  แนวทางการพัฒนาเพื่อ   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร      
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลล ัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

5 โครงการประชาสัมพันธให

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายดาน

ทะเบียนราษฎรแกประชาชน

ท่ัวไป 

 

-  เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายดาน

ทะเบียนราษฎร 

-  เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรูจัก

ขั้นตอนในการขอรับบริการ

ตลอดจนเตรียมเอกสารหลักฐาน 

ไดถูกตอง 

 

ประชาสัมพันธใหความรูเ ก่ียวกับ

กฎหมายดานทะเบียนราษฎรแก

ประชาชนทั่วไป  ไดแก  

 -  กฎหมายดานทะเบียนฯ 

-  กฎหมายดานบัตรฯ 

-  ขั้นตอนในการขอรับบริการและ

การเตรียมเอกสาร  หลักฐาน ในการ

รับบริการดานทะเบียนราษฎร  โดย

ประชาสัมพันธทางส่ือตาง ๆ   เชน  

แผนพับ  วารสาร  สาระนารู  วิทยุ

ชุมชน  เปนตน 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

 

 

 

-   ประชาชนมีความรู

เ ก่ียวกับกฎหมายดาน

ทะเบียนราษฎร 

-  ประชาชนมีความรูและ

ทราบขั้นตอนในการขอ 

รับบริการตลอดจนเตรียม

เอกสารหลักฐาน 

ไดถูกตอง 

 

-  งานทะเบียนราษฎร 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
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สวนที่  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 
 

การบริหารจัดการกระบวนการติดตามประเมินผล 

  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด     กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เนนการ

วางแผนแบบมีสวนรวมจากภาคประชาคมเมือง   เมื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติ    กระบวนการสุดทายของ

การปฏิบัติงานตามแผน  คือ การติดตามและประเมินผล   และเพื่อใหกระบวนการติดตามและประเ มินผล

โครงการตามแผนพัฒนาขับเคล่ือนไปไดอยาง มีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  มีอํานาจหนาที่  

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นตอสภาเทศบาล,  ผูบริหารทองถิ่น ,   เพื่อใหผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอตอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
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กระบวนการควบคุม   ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด     ไดกําหนดกระบวนการควบคุม   ติดตามและประเ มินผล

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล      เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม    ซึ่งประกอบดวย   4   ขั้นตอน    ดังนี้  

  1.  กําหนดตัวชี้วัดของงาน   โดยผูที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนา

เทศบาลจะตองกําหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน / โครงการไว 

  2. การสังเกตและการตรวจทาน   เ ม่ือกําหนดมาตรฐานของงานแลว  ผูรับผิดชอบ

โครงการจะตองสังเกตตรวจสอบการดําเนินงาน 

  3.  เปรียบเทียบผลงานกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว   เ ม่ือสังเกตและตรวจสอบงานแลวนํา

ขอมูลหรือผลงานที่ไดบันทึกไวมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 

  4.  การปรับปรุงแกไข  หากตัวชี้ วัดที่กําหนดไวกับผลงานมีความใกลเคียงกันแสดงวา

การดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว  แตหากผลงานมีความแตกตางกันมากจะตอง

ทําแนวทางแกไขตอไป 

เกณฑการพิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

  เกณฑท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกําหนดข้ึนจุดประสงคมีเพื่อใหการดําเนินงานในดานการ

ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

ที่ต้ังไว  โดยเกณฑพิจารณาประกอบดวย  7  ดาน   ดังนี้  

  1.  ดานการบรรลุเปาหมาย   เกณฑนี้จะประเมินผลกับโครงการใหญ ๆ  ที่สงผลกระทบ

ถึงความเปนอยูของประชาชน  สังคม  และใชเงินงบประมาณสูง 

  2.  ดานเศรษฐกิจ   พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ  เช น  การ

ผลิตเพิ่มขึ้น     การบริโภคเพิ่มขึ้น     ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น    และตอบสนองความตองการของ

ประชาชนโดยสวนรวม 

  3.  ดานสังคม     พิจารณาจากการกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมหรือไมขัด

กับความเชื่อถือตามประเพณีวัฒนธรรม   คานิยมและทัศนคติของประชาชนในพืน้ที่นั้นหรือไม 

  4.  ดานการเงิน    เปนการวิเคราะหความคุมคาของผลที่ไดรับ 

  5. ดานเทคนิค  พิจารณาประเมินเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการวาถูกตองหรือไม  

ผลของงานตรงตามที่กําหนดหรือไม 

  6.  ดานสิ่งแวดลอม   เปนการศึกษาวาโครงการสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากนอย

เพียงใด  เชน  ภาวะอากาศเปนพิษ   ควันพิษ   น้ําเนา 
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7.  ดานการเมืองการบริหาร   พิจารณาจากวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม   โดยมีแนวทางการ 

พัฒนาวาโครงการกอใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม  ไมกอใหเกิดความขัดแยง  สงผลตอ

ประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารของรัฐ 

หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลระยะที่  1   เดือนตุลาคม  2550  –  มีนาคม  2551  เปน 

ขั้นตอนการตรวจติดตามประเมินผลระหวางดําเนินการตามโครงการชวงคร่ึงปแรกของปงบประมาณ 

2. การติดตามและประเมินผลระยะที่   2   เดือนเมษายน  –  กันยายน   2551     เปน 

ขั้นตอนการตรวจติดตามประเมินผล  การดําเนินการตามโครงการชวงคร่ึงปงบประมาณ   โดยสรุปผล 

การดําเนินการตามโครงการท่ีแลวเสร็จ  เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของเพื่อทราบตอไป 
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