


สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงกันยายน พ.ศ. 2562) 

********************** 
 การพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้วิสัยทัศน์ (vision)“บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 
ฟูมฟักตำนานเมืองลือเลื่องวัฒนธรรม” ขอบเขตพ้ืนที่ 11.63  ตารางกิโลเมตร ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 
2561 –  กันยายน 2562 โดยการพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะดำเนินการครอบคลุมการพัฒนาทั้ง  4  
พันธกิจ ซี่งประกอบด้วยพันธกิจที่ พันธกิจที่  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาส สร้าง
อาชีพ รายได้ ยกระดับ  คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเมือง พันธกิจที่  2 พั ฒ น า
ศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง  พันธกิจที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 540 โครงการ เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ 
จำนวน  309 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.22 ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผน  และได้ดำเนินการ 
จำนวน 287 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  92.88 ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  22  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
7.67  ประกอบด้วย 12 แผนงาน 6 ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  
ห้วงเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

ลำดับที ่
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผน 
พัฒนา ปี 2562 

ได้รับอนมุัติงบ 
ประมาณ/โครงการ 

ที่ได้ดำเนิน 
การ/โครงการ 

ยังไม่ได้ดำเนิน 
การ/โครงการ 

1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 224 39 33 6 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 3 3 - 
3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 116 116 112 4 
4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 73 73 71 2 
5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 2 2 - 
6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 110 76 66 10 

รวม 540 309 287 22 

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  



 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 12 แผนงาน 6 ยุทธศาสตร์ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น  การก่อสร้างถนน ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน                 ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จำนวน  
224  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  41.48 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ 
จำนวน  39  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.41 ของจำนวนโครงการในสาขานี้ 
 ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 โครงการที่ได้ดำเนนิการ จำนวน   33  โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการประชาสัมพันธ์ การใช้ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด 
2. โครงการก่อสร้างประตูควบคุมน้ำ เข้าออกบึงพลาญชัย 
3. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์หลังฝ่ายน้ำล้นและปากกระโถน 
4. โครงการติดตั้ง ป้ายซอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5. โครงการซ่อมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสว่างที่รับการถ่ายโอน 
6. โครงการเปลี่ยนสายเมนและจุดควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะ 
7. โครงการซ่อมปรับปรุงผิวถนนภายในสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเวทีภายในบึงพลาญชัย 
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โครงการในแผนพฒันา ปี2562 ไดร้บังบประมาณ ด าเนินการแลว้เสร็จ ไม่ไดด้ าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด ประจ าปี 2562

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม

ดา้นสงัคมและคณุภาพชีวิต ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการบริหารการดมืแงการปกครอง



9. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนรณชัยชาญยุทธตัดกับถนนรัฐกิจไคลคลา                            
(สี่แยกสหกรณ์การเกษตร) 

10. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยของโรงกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระยะที่ 1 
11. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
12. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วค.ส.ล. ด้านทิศใต้สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
13. โครงการปรับปรุงฐานที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 และภูมิทัศน์โดยรอบหน้าบึงพลาญชัย

ร้อยเอ็ด 
14. โครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตเทศบาล 
15. โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ เกาะกลางบึง พลาญชัย 
16. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงการจราจรบริเวณแยกโค้ง

ประปา 
17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงมุมเลี้ยว วงเวียนโหวด(สำนักงานอัยการจังหวัด) 
18. โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำถนนสุริยเดชบำรุง ชอย 3 
19. โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ 
20. โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำถนนจันทร์เกษม ซอย 4 
21. .โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำถนนจันทร์เกษม ซอย 2 
22. .โครงการก่อสร้างรางยูฝาวี ถนนเทวาภิบาล ซอย 4 
23. โครงการก่อสร้างรางยูฝาวี ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 32 
24. โครงการก่อสร้างรางยูฝาวี ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 40 
25. โครงการก่อสร้างถนนริมคลองด้านใน(ช่วงรัฐกิจไคลคลา - ถนนสุริยเดช - ถนนเปรมประชาราฎร์) 
26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นริมคลองคูเมืองร้อยเอ็ด 
27. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 3  
28. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน รณชัยชาญยุทธ ซอย 31 
29. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณ ฝายน้ำล้นภายในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
30. โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
31. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 
32. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง Canal Art 
33. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยกุดขวาง 

   โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   6   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รณชัยชาญยุทธซอย 14 แยก 4 แยก 1 
2. โครงการก่อสร้าง วงเวียนโค้งประปา 
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปิ่นละออ  
4. โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
5. โครงการโครงการปรับปรุงเปลี่ยนหน้าต่างอาคารสุโขทัย จากไม้เป็นอลูมิเนียมและกระจก

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าฯ 
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักอาคาร 3 ชั้น(ปรับปรุงเฉพาะชั้น3) โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้า

ม้าฯ 

 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระทำเพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในเมือง  ให้ดำเนินไปด้วยความมั่นคง
ยิ่งขึ้น  และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหม่ ๆ  มีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.30  ของจำนวนโครงการทั้งหมด  
เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  42.86 ของจำนวนโครงการในสาขานี้ 

  ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  3  โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ 
2. โครงการส่งเสริมการตลาดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 116 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
21.48 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน 116 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
100 ของจำนวนโครงการในสาขานี้ 
  ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานการศึกษา 

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  112  โครงการ  ประกอบด้วย 

1. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
3. โครงการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ 
4. โครงการแข่งขันSBMLD โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5. .โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลกรแก้วและมหาวิทยาลัยมหาสาร-คาม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

6. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะประเทศ
ญี่ปุ่นและสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ เมืองฝางเฉิงก่าง 

7. โครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา 
8. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและ

ระดับประเทศ 
10. โครงการนิเทศการศึกษา 
11. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
12. โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการและเข้าค่ายฝึกซ้อม 
13. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 



14. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ดและระดับภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ 

15. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน 
16. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและประชุมก่อนปิดภาคเรียน 
17. โครงการเด็กพิการ และเด็กพิเศษเรียน ร่วมโรงเรียนเทศบาล วัดป่าเรไรและ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
18. โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน 
19. โครงการวันครู 
20. โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
21. การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
22. โครงการอาหารกลางวัน 
23. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
24. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
25. โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
26. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการ จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
27. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
28. โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษา (เด็กเร่ร่อน) ใน

เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
29. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา 
30. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล 
31. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
32. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองหญ้าม้า 
33. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา 
34. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
35. ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล 
36. ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
37. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
38. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล 
39. ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 
40. ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล 
41. ค่าหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา 
42. เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันนักเรียน รร.สังกัด สพป.เขต 1 
43. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
44. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
45. ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
46. ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
47. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
48. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



49. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษา 
50. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 
51. ค่าหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม. 6 
52. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
53. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
54. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
55. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
56. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพและศาลหลักเมือง 
57. โครงการจัดงานประเพณี สืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 
58. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 
59. โครงการสืบนานตำนานประเพณีบุญกฐิน 
60. โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
61. โครงการจัดงานประเพณี สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป 
62. โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบ

คัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
63. โครงการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศ

ไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
64. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 
65. โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
66. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
67. โครงการแข่งขันกีฬา”บาสเกตบอลพลาญชัยคัพ” 
68. โครงการประกวดวงดนตรี “พลาญชัย มิวสิค เฟสติวัล” 
69. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “พลาญชัยคัพ” 
70. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ “พลาญชัยคัพ” 
71. โครงการประกวดวงดนตรี “พลาญชัย มิวสิค เฟสติวัล” 
72. โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา ก่อนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
73. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
74. โครงการแข่งขันCOVER DANCE พลาญชัยคัพ 
75. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพและศาลหลักเมือง 
76. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 
77. โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษากลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 
78. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
79. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
80. กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถาน ศึกษา 
81. ค่าหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา 



82. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
83. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
84. ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
85. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
86. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
87. .กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
88. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
89. อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
90. .อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
91. หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
92. หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า(ปรากฏในเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) หน้า138 
93. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
94. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
95. การนิเทศติดตามและประเมินผล 
96. โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษากลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 
97. การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น( 
98. การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 
99. การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ 
100. การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
101. การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนระดับอ.-ป.6 รร.สังกัดเทศบาล 
102. การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและโรงเรียนเมือง

ร้อยเอ็ด 
103. การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
104. โครงการจัดทำพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน 
105. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอปท.แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
106. โครงการแข่งขัน COVER DANCE พลาญชัยคัพ 
107. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
108. โครงการจัดงานบุญซำฮะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
109. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
110. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
111. ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
112. โครงการจัดซื้อหนังสือและการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   4   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
3. โครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย  
4. โครงการแข่งขันกีฬา เอ็กซ์ตรีม (EXTREME) พลาญชัยคัพ 



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลส่งเสริม
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองให้มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณค่าและท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
อนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัย
และมีทรัพยากรใช้ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 73  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
13.52 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 73  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจำนวนโครงการในสาขานี้ 
 ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย์ 

  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  71   โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการเพศวิถีรอบด้าน 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. โครงการหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์ 
4. โครงการรณรงค์ป้องกันขาดสารไอโอดีนและส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีนในเขตเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
5. โครงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด - 5 ปี 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วนลงพุง) 
9. โครงการลด ละ เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
10. โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค 
11. โครงการเก่งก่อนเกิด 
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
13. โครงการป้องกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
15. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่ระบาดตามฤดูกาล 
16. โครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี 
17. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
18. โครงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
19. โครงการแว่นแก้วเพ่ือน้อง 
20. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
21. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ สู่คน 
22. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
23. โครงการอาหารปลอดภัย 



24. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพักในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
25. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
26. โครงการรณรงค์ฉีดวัคชีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
27. โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
28. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม -เสริมสวย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
29. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  
30. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
31. โครงการร้านอาหารปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
32. โครงการสุขาน่าใช้ 
33. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
34. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในโรงเรียน 
35. โครงการอบรมและรณรงค์ ครูวิทยากรแกนนำยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ อปท.ในสถานศึกษา 
36. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
37. โครงการออกตรวจท่อธารประปาดับเพลิง 
38. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
39. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
40. โครงการตรวจแนะนำการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
41. โครงการสั่งใช้ อปพร. 
42. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
43. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์ 
44. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
45. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
46. โครงการป้องกัน และระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
47. โครงการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
48. โครงการตรวจประเมินความพร้อมศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
49. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงานสถานประกอบการภายในเขตพ้ืนที่ศูนย์ความ

ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
50. โครงการอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
51. โครงการสนับสนุนศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
52. โครงการประเมินองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มี ผลงานดีเด่นด้าน การป้องกันและ                        

บรรเทาสาธารณภัย 
53. โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
54. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
55. โครงการกวดขันการปิดแผ่นประกาศ 
56. โครงการจัดระเบียบที่สาธารณะและ ทางเท้าในเวลากลางคืน 
57. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
58. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 



59. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
60. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
61. โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
62. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
63. โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
64. โครงการซ่อมแซมเครื่องดูดควันไฟตลาดทุ่งเจริญ 
65. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม ตลาดสระทอง (หลังทิศตะวันตก) 
66. โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
67. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
68. โครงการซ่อมแซมเครื่องดูดควัน ไฟตลาดทุ่งเจริญ 
69. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ส้วม ตลาดสระทอง (หลังทิศตะวันตก) 
70. โครงการก่อสร้างที่พักสัตว์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
71. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   2   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการป้องกันควบคุมโรคฉี่หนู 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่
เทศบาลส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองให้มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณค่าและที่
เกีย่วข้องกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัย
และมีทรัพยากรใช้ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
1.85 ของจำนวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน 2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
20.00  ของจำนวนโครงการในสาขานี้ 
   ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานเคหะและชุมชน  

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 2  โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง   เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่
เทศบาลพึงกระทำ  เพ่ือเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้
ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารให้สามารถอำนวยการบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  การส่งเสริมความรู้ความสนใจต่อกิจการของท้องถิ่น  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการ
ปรับปรุงพัฒนารายได้  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน  110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.37 
ของจำนวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน  76  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  69.09 
ของจำนวนโครงการในสาขานี้ 

 ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 



- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน   66  โครงการ  ประกอบด้วย 
1. โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ผู้บุกรุกคลอง คูเมือง 
3. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
4. โครงการปรับปรุง (พ้ืนที่ที่จะได้รับคืนจากประชาชน) และพ้ืนที่คลองคูเมือง 
5. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนกำจัด              

มูลฝอยเพิ่มรายได้ท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
7. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
8. โครงการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายผู้บริหารประจำปี 
9. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
10. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
11. โครงการจัดทำวารสารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
12. โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี 
13. โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด 
14. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
15. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
16. โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
17. โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18. โครงการปรับลดการใช้พลังงาน 
19. โครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงาน 
20. โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
21. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
22. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านประกันสังคมและสวัสดิการด้านอ่ืน ๆ 
23. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯดีเด่น 
24. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร 
25. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน 
26. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ 
27. โครงการก่อสร้างสีขาว 
28. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
29. โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และ                           

นอกเวลาราชการ 



30. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
31. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล 
32. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานธนานุบาล 
33. โครงการติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมสุนทรเทพ 
34. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม 
35. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง 
36. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
38. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง 
39. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
40. โครงการเช่าพ้ืนที่จัดทำเว็บไซด์สำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม            

(ซื่อเว็บไซด์) สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
41. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
42. การประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น 
43. โครงการบริการด้านบัตรประจำตัวประชาชน เคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
44. โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
45. โครงการอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
46. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
47. โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวภายในบึงพลาญชัย 
48. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์ 
49. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าอาคารนิลุบลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
50. โครงการซ่อมแซมอาคารนิลุบลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
51. โครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารหลังใหม่เป็นห้องตัดผมโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
52. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า                      

(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
53. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า                   

(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
54. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
55. โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบอาคารฝังทิศเหนือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
56. โครงการติดตั้งกันสาดอาคารเรียน ศพด.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
57. โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเพ่ือผู้ยากไร้ในชุมชนแออัด 
58. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
59. โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามบาสเกตบอลศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เกาะกลางบึงพลาญ

ชัย) 
60. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักการศึกษา 
61. โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



62. โครงการศึกษาเพ่ือวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมนำร่องSmart city 

63. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                   
(บริเวณสำนักงาน ปปช.เดิม) 

64. โครงการองค์กรห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน 
65. โครงการจัดซื้อที่ดิน 
66. โครงการซ่อมแซมรถยนต์สำนักการศึกษา 
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน   10   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไฟฟ้าและจราจร 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน 
6. โครงการสำรวจบุคคลในบ้านและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร 
7. โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง 
8. โครงการปรับปรุงป้ายชื่อหน้าโรงเรียนเทศบาล หนองหญ้าม้าฯ 
9. โครงการก่อสร้างลาน คสล. ด้านข้างสนามกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
10. โครงการปรับปรุงห้องประชุมมีโชคชัยสำนักงานการศึกษา 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 


