
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ประจําปงบประมาณ  2562 

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

  ตามพระราช บัญญัติ เทศบาล พ .ศ . 2496  แก ไข เพิ่ ม เติม  ( ฉบับที่  14)   พ .ศ .  2562  
มาตรา  48  ทศ  กําหนดวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล   
โดยไมมีการลงมติและใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว   
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกปและใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล” ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  
ไดแถลงนโยบายกอนเขารับหนาท่ีตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดแลว  เม่ือวันที่ 1๗ พฤษภาคม  255๕  นั้น 

  บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ  2562  เสร็จเรียบรอยแลว   สรุปพอสังเขปดังนี้ 

           ก. ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดประมาณการรายรับ – รายจาย  
รวมทั้งขอมูลการรับจริง – จายจริง  ดังนี้ 
      - ประมาณการรายรับ  ตั้งไว  549,216,250.00 บาท  รับจริง   522,927,629.79  บาท 
      - ประมาณการรายจาย ตั้งไว  549,216,045.00 บาท  จายจริง  520,131,783.63  บาท 

           ข. ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดดานตาง ๆ  ดังนี้ 
               1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
                    ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  33  โครงการ 
                      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
                  ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  3  โครงการ 
                      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
                     ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  112  โครงการ 
                      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   
                    ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  71  โครงการ    
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
                     ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  2  โครงการ 
         6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง   
                  ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  66  โครงการ 

                  รวมทั้งหมด  จํานวน  287  โครงการ        

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       มกราคม   พ.ศ. 2563 

 
 

(นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท) 
นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 



 

คําปรารภ 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและ
ดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาหรือการบริหารงานเทศบาล   ในปจจุบันตองมี 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด และการพัฒนา
ระดับประเทศ 
  นับตั้งแตกระผม นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  255๕  และไดแตงตั้ง 
คณะผูชวยผูบริหารเทศบาล ประกอบดวย  ดร.นุชากร  มาศฉมาดล,  นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต และ 
ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ เปนรองนายกเทศมนตรี ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ  และ นายพีรพงศ  จุรีมาศ  
เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี นายคมกริช  จุรีมาศ  เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เขามาบริหารงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด โดยไดตระหนักถึงภารกิจหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายจากประชาชนใหมาพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนด
นโยบายการบริหารเชิงรุกและโปรงใส  โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมผานทางตัวแทนของประชาชน  คือ  
กร ร มกา รชุ ม ชน   อ า ส าส มัคร ส า ธา ร ณสุ ข ใน เข ต เ มื อ ง   แ ล ะ สม าชิ กส ภา เ ทศบ า ล เ มื อ ง ร อ ย เ อ็ ด  
ท้ัง 3 เขตเลือกตั้ง  เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางรวดเร็วทั่วถึง  และเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กําหนดให
นายกเทศมนตรี กอนเขารับตําแหนง  ตองแถลงนโยบายและจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเปนประจํา 
ทุกป และใหประกาศใหประชาชนไดรับทราบดวย  โดยการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 เสร็จเรียบรอยแลว 
    การบริหารงานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อาจไมสําเร็จหากปราศจากความรวมมือรวมใจ  
การเสียสละและความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล องคกรตาง ๆ พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจางเทศบาลทุกคน ตลอดจนสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ 
     ในนามของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ทานรองผูวา
ราชการจังหวัดรอยเอ็ดทุกทาน สวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตเมือง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทุกทาน ท่ีให
การสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลใหสําเรจ็ลุลวงไปดวยดี  มา  ณ  โอกาสนี้ 

 
 
 
 

                   (นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท) 
                     นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

             หนา 
ก.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองรอยเอด็ 1 

-  โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2  
-  สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3  
-  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 4  
-  หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 5  
-  อัตรากําลังพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 8 
-  อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 10  
-  อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 11  

ข.  นโยบายการบริหารงานและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอด็ 14  
-  คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมอืงรอยเอ็ด 15 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 17  

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน            16  
๒. ดานเศรษฐกิจ 16  
๓. ดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 17  
๔. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 17  
๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 18 
๖. ดานการบริหาร  การเมอืงการปกครอง 19  

      -  โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562                   20  

ค.  ขอมูลที่เกี่ยวของในการพฒันาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 30 
-  ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 31              
-  สถานะการคลังเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สรุปรายรับ – รายจาย  

        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562          32 
-  สถานะการคลังสถานธนานบุาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สรุปรายรับ - รายจาย     
   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 33 

      

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ก.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองรอยเอ็ด



- งานรักษาความสะอาด 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
- งานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- งานบําบัดน้ําเสีย 

   

- งานพฒันาชมุชน 

- งานส่งเสรมิสวสัดิการชมุชน 

- งานส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ 

   

- งานธุรการ 

- งานการเงินและบญัชี 

- งานงบประมาณและพสัด ุ

- งานการเจา้หนา้ที 
- งานการเงนิและบญัชี 

- งานสถิตกิารคลงั 

- งานพฒันารายได ้

- งานเรง่รดัรายได ้

- งานแผนทีภาษี 

- งานทะเบียนทรพัยส์นิ 

- งานจดัหาพสัด ุ

- งานทะเบียนและ 

  ควบคมุพสัดุ 

- งานป้องกนัและควบคมุโรค 

- งานส่งเสริมสขุภาพตามกลุ่มวยั 

- งานสตัวแพทย ์

- งานควบคมุป้องกันโรคไม่ติดต่อและสารเสพติด 

 
-  งานวิเคราะหน์โยบาย 

  และแผน 

- งานจดัทาํงบประมาณ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานวิจยัและประเมินผล 

 

- งานธุรการ 

- งานจดัหาประโยชน ์

- งานทะเบียนพาณิชย ์

- งานอนามัยสิ่งแวดลอมควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
- งานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค 
- งานบริหารจัดการตลาด 
- งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ 

 
   

- งานกีฬาและนนัทนาการ 

- งานสถานแสดงพนัธุส์ตัวน์าํและอนุรกัษโ์บราณสถาน 

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 
 

- งานบรกิารทางการแพทย ์

- งานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1 

- งานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 2 

- งานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 3 

- งานเภสัชกรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค 

- งานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 

- งานทนัตสาธารณสขุ 

 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานควบคมุอาคาร 

- งานผังเมือง 

- งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิงปฏิกลู 

- งานควบคมุตรวจสอบและบาํบดั 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ 

 

สภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  

ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถนิ  ระดับสูง) 

สถานธนานุบาล  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทอ้งถนิ  ระดับกลาง) รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทอ้งถนิ  ระดับกลาง) 

สาํนักปลัดเทศบาล  กองช่าง  กองคลัง กองสาธารณสุขและสงิแวดล้อม สาํนักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสงัคม  

ฝ่ายอาํนวยการ  

- งานธุรการ 

- งานเลขานุการผูบ้ริหาร 

- งานรฐัพิธี 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป 

- งานการเจา้หนา้ท ี

- งานพฒันาบคุลากร 

  และสวสัดิการ 

ฝ่ายป้องกนัและรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

- งานป้องกนัและบรรเทา      

  สาธารณภยั 

- งานรกัษาความสงบ   

  เรยีบรอ้ยและความ   

  มนัคง 

ฝ่ายทะเบียนและบัตร  

- งานธุรการ 

- งานทะเบียนราษฏร 

- งานบตัรประจาํตวัประชาชน 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ฝ่ายกจิกรรมเด็กและเยาวชน 

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย 

  
- งานบริหารโรงเรยีน 

- งานบริหารวิชาการ 

- งานส่งเสรมิคณุภาพและมาตรฐานหลกัสตูร 

 

 

- งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวฒันธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

- งานธุรการ 

ฝ่ายควบคมุอาคาร

และผังเมือง 

ฝ่ายการโยธา  

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานศนูยเ์ครืองจกัรกล 

- งานสถานที 

- งานไฟฟ้าสาธารณะ 

 ฝ่ายแบบแผนและ 

กอ่สร้าง 

- งานวิศวกรรม 

- งานสถาปัตยกรรม 

- งานวิศวกรรมจราจร 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

ฝ่ายแผนทภีาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์น 

ฝ่ายจดัหาประโยชน์

และทะเบียนพาณิชย ์

ฝ่ายพสัดุและทรัพยส์ิน 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ฝ่ายสุขาภบิาลและสงิแวดล้อม  

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

- งานธุรการ 

- งานนิตกิรรมสญัญา 

- งานรบัเรอืงราวรอ้งทกุข ์

- งานบรกิารและเผยแพร ่  

   วิชาการ 

- งานบรกิารขอ้มลูข่าวสาร 

  ของทอ้งถนิ 

   
ฝ่ายแผนงานและ 

   งบประมาณ 

- งานธุรการ 

ฝ่ายพฒันาชุมชน  

ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์ 

โครงสร้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หน่วยศึกษานิเทศก ์

ส่วนส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็/ศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็ 

ฝ่ายพฒันารายได ้ 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

ฝ่ายศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ส่วนบริหารการศึกษา 
- งานสงัคมสงเคราะห ์

- งานส่งเสรมิสวัสดิการสงัคม 

- งานส่งเสรมิสิทธิประโยชน ์

 

๒ 

ฝ่ายช่างสุขาภบิาล 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 



 

๓ 

                                                                     สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

       

 

                      นายพนม  ชาชิโย           
                                                                         ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 

                                                                      
                                                                          นายนพคุณ  เขตคาม        
                                                                       รองประธานสภาเทศบาล 
 

          เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
 

 
 
    

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

             สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 
                 
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 
 
 
 
 

        

                        นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล      นายอาทิตย  กฤตตาคม        นางศรินธร  ไกรการ         นายวริน  ศิริพานิช        นายนพรัตน  รัชฎามาศ     
                     สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล 

        
          เขตเลือกต้ังท่ี ๓ 
  
 
 
 
       

 

                    นายวรสิทธ์ิ  เสรีรัตน    นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร     นายพิเชฐ  สุขเพสน      นายประสิทธ์ิ  ธนานันต      นายวิวัฒน  ธนะแพสย      
                     สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล        
 

 
 



 

๔ 

                             คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอด็ 
 

 

 

 

  

         

        นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
                                                        นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

     

 นายนุชากร  มาศฉมาดล                  นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต     นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ 
           รองนายกเทศมนตรี              รองนายกเทศมนตรี          รองนายกเทศมนตรี 
 

           

 

 

 

 

 

   นายคมกริช  จุรีมาศ                         นายสาธิต  กฤตลักษณ                    นายพีรพงศ  จุรีมาศ           
        ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี                   เลขานุการนายกเทศมนตรี                เลขานุการนายกเทศมนตรี         

 
 
 
                             

 
 



 

๕ 

       หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                                                              

 

 

 
 
 

                                                                     
                                                                       นายบุญยัง  ทองสุทธิ์ 
                                                                            ปลัดเทศบาล 

  
 
 
 
 
 
 

                      นายวิทยา   ตรีวิเศษ                                             วาที่ ร.ท. อนันต  เมาะราษี   
                        รองปลัดเทศบาล                                                      รองปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

         นางวราภรณ  นวลเพ็ญ          นางทิมาพร  จันทรถง          นายพัฒนพงศ  ศรทีอง           นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ          
              หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล         ผูอํานวยการกองคลัง           ผูอํานวยการกองชาง       ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
          
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

          

              นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์     นายสุบิน  ทราบรัมย            นายประสงค  โพธิ์เนียม            นางสุตมิา  มูลศิริ 
           รก. ผูอํานวยการสาํนักการศึกษา   ผูอาํนวยการกองวิชาการฯ   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ผูจัดการสถานธนานุบาล       

                                            



 

๖ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ประกอบดวย 
1. ฝายนิติบัญญัติ  หมายถึง  สภาเทศบาล   ประกอบดวย  สมาชิกสภาเทศบาล ตามกฎหมาย 

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป จํานวน  18  คน  
ซึ่งมาจากการเลอืกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง   

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

1. นายพนม    ชาชิโย  ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2. นายนพคุณ   เขตคาม   รองประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

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

   6. นายพีรพันธุ    ชัยคณารักษกูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
7. นายวทัญู    วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

   8. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
9. นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ 2 
10. นายอาทิตย  กฤตตาคม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
11. นางศริินธร   ไกรการ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
12. นายวริน   ศิริพานิช   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

  13. นายนพรัตน  รัชฎามาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
14. นายวรสิทธ์ิ  เสรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลอืกตั้งที่ ๓ 
15. นางสาวฐิติพร   เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
๑6. นายพิเชฐ   สุขเพสน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

   17. นายประสิทธิ ์ ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
18. นายวิวัฒน  ธนะแพสย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

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

ฝายบริหารทําหนาที่ บริหารหรือกําหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายกําหนด ประกอบดวย 
  1. นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  2. นายนุชากร     มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  3. นายเรืองรัตน   รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  4. นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสด์ิ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

5. นายคมกริช  จุรีมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. นายสาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ  จุรีมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 
 



 

๗ 

   3. ฝายประจํา   รับผิดชอบงานประจําท่ัวไปของเทศบาล ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย 
และการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง  ซึ่งมีปลัดเทศบาล  เปนหัวหนา  มีรองปลัดเทศบาล เปนผูชวย และมีสวนราชการตางๆ  
ของเทศบาลเปนผูปฏิบัติงานในแตละสวนที่เ ก่ียวของ  หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ประกอบดวย 

1. นายบุญยัง  ทองสุทธ์ิ    ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
       นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับสูง   

  2. นายวิทยา  ตรีวิเศษ  รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
              นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง 
         3. วาที่ ร.ท. อนันต  เมาะราษี รองปลดัเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
              นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง 
     4. นางวราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
        นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง  
      5. นางทิมาพร  จันทรถง   ผูอํานวยการกองคลัง 
          นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง   
        6. นายพัฒนพงศ  ศรีทอง  ผูอํานวยการกองชาง 
         นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง   

7. นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
        นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง 

  8. นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ รก.ผูอํานวยการสํานักการศกึษา 
         นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง  
   9. นายสุบิน  ทราบรัมย       ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
           นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง                       
   10. นายประสงค  โพธิ์เนียม      ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
         นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง  
  ๑1. นางสุติมา  มูลศิริ  ผูจัดการสถานธนานุบาล 
                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

8 

 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลสามัญ  และพนักงานจาง 

ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดํารงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 

บรหิารทองถ่ิน 
ระดับตน 

ประเภท 
บรหิารทองถิ่น 
ระดับกลาง 

ประเภท 
บรหิารทองถิ่น 

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

รวม 3 - 2 1 3 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนกังานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดํารงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 

อํานวยการทองถิ่น 
ระดบัตน 

ประเภท 
อํานวยการทองถ่ิน

ระดบักลาง 

ประเภท 
อํานวยการทองถิ่น 

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

รวม 37 24 7 - 31 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนักงาน 
เทศบาลสามัญ 

ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 
วิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ 
1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 10 2 7 - - 9 
3 กองคลงั 6 2 3 - - 5 
4 กองชาง 9 1 7 - - 8 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 17 3 12 1 - 16 
6 กองวิชาการและแผนงาน 8 1 6 1 - 8 
7 สํานักการศึกษา 13 1 9 1 - 11 
8 กองสวัสดิการสังคม 5 1 4 - - 5 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 - 1 - - 1 

รวม 69 11 49 3 - 63 
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ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน 
ประเภททั่วไป 

ระดับชํานาญงาน 
ประเภททั่วไป 
ระดบัอาวุโส 

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

รวม 54 12 34 3 49 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนักงานจาง 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม พนักงานจาง

ทั่วไป 
พนกังานจาง 
ตามภารกิจ 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ลูกจางประจํา 

1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 110 25 71 - 2 99 
3 กองคลงั 18 6 8 - - 14 
4 กองชาง 53 5 45 - - 50 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 72 16 53 - 1 70 
6 กองวิชาการและแผนงาน 19 5 12 1 - 18 
7 สํานักการศึกษา 69 19 48 - 1 68 
8 กองสวัสดิการสังคม 7 1 5 - - 6 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - 

รวม 348 77 242 1 4 325 

 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มี พนักงานเทศบาล   146    คน 
   พนักงานจาง           324  คน 
   รวม     470   คน 
 
ท่ีมา : งานการเจาหนาที่  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 
ขอมูล  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2562 

 
 
 

 



 

 

อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจาง 
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ตําแหนง 
โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดเหนือ 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดปาเรไร 

โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดเวฬวัุน 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก (1) 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก(2) 

รวมท้ังสิ้น 

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

ผูบริหารสถานศึกษา 1 3 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 1 4 - 2 2 1 - 1 - 2 2 - - - - - - 9 8 16 

ครูปฏิบัติการสอน (ครู ป.) 15 53 68 3 14 17 6 10 16 6 19 25 11 25 36 3 24 27 3 7 10 1 11 12 - 7 7 - - - 48 170 218 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
งบกรมจัดสรร                

- 5 5 - 1 1 - 1 1 - 3 3 1 3 4 2 1 3 - 1 1 1 1 2 1 10 11 - 3 3 5 29 34 

นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) 
งบกรมจัดสรร 

1 - 1 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 2 - 2 - - - 1 -  1 - - - - - - 6 - 6 

นักการภารโรง(พนักงานจางทั่วไป
งบกรมจัดสรร 

2 - 2 1 - 1 - - - 2 - 2 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 3 4 - - - 9 3 12 

รวม 19 61 80 6 15 21 7 11 18 9 22 31 17 29 46 8 27 35 4 8 12 4 14 18 2 20 22 0 3 3 76 210 286 

 
 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2  แหง 
มีพนักงานครูเทศบาลและพนกังานจาง  จํานวน 287  คน 

    อัตราวางพนักงานครูเทศบาล 20 อัตรา (อยูระหวางการสรรหา) 
มีจํานวนนักเรียน 5,846 คน 
ที่มา :  งานการเจาหนาที่  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักการศกึษา 
ขอมูล  ณ  30 ธันวาคม  2562 
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อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ในการบําบัดทุกข    
บํารุงสุขของประชาชน การจดัการสาธารณูปการและบริการข้ันพื้นฐานอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

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

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

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

2.8  การสงเสริมการทองเที่ยว 
2.9  การจัดการศกึษา 
2.10  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

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

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
2.23 การจัดการ  การบํารุงรกัษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

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

ในชีวิตและทรัพยสิน 
2.30 กิจการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

3. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น  เชน 
 3.1  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 3.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
                  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   
 3.3  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

3.4  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  (แกไขถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2543) 
3.5  พระราชบัญญัติภาษีบาํรุงทองท่ี  พ.ศ. 2508 
3.6  พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
3.7  พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
3.8  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 

 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
3.9  พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 3)  

 พ.ศ. 2543, ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550  และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
     3.10  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 
   3.11  พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2558 
    3.12  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
   3.13  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
     ฯลฯ  
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นอกจากหนาที่ท่ีเทศบาลตองทําในเขตเทศบาลแลว  อาจทํากิจการนอกเขตเทศบาล หรือกระทํา
การรวมกับบุคคลอ่ืน โดยกิจการนั้นจําเปนตองทําและเปนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่
ภายในเขตเทศบาล  ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
นอกจากนั้นเทศบาลยังมีอํานาจตราเทศบัญญัติ โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  และมีบทลงโทษปรับ    ผูละเมิดไว
ดวยก็ได แตหามมิใหเกินหนึ่งพันบาท ในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตร  การพัฒนา และ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. นโยบายการบรหิารงานและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

 

ตามที่ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เมื่อวันที่  
16 เมษายน 2555  ขาพเจา  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ตามมาตรา 
48  ทศ  แห งพร ะร าชบัญ ญัติ เ ทศบา ล  พ .ศ .  249 6 แก ไ ข เพิ่ ม เ ติ มถึ ง  ( ฉบั บที่  14 )  พ . ศ .  2 56 2  
ความวา นายกเทศมนตรี จะเขาบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ 
เขาดํารงตําแหนง  และขาพเจาไดตระหนักถึงความสําคัญในหนาท่ี  และภารกิจของการบริหารงานของเทศบาล- 
เมืองรอยเอ็ด   โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ปญหาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมวาจะเปนเรื่องของสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ตลอดจนปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอมและการศึกษา ดังนั้น ขาพเจาจึงขอเสนอนโยบายการบริหารงาน 
ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

“บานเมืองนาอยู  ผูคนนารกั  ฟูมฟกตํานานเมือง  ลือเลื่องวัฒนธรรม” 

                               พันธกิจ 
พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีคณุภาพ  เพื่อสรางโอกาส  สรางอาชีพ  รายได   
                 ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความม่ันคง  เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง 

  พันธกิจที่ 2  พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึง 
  พันธกิจที่ 4  เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

เปาประสงครวม 
1. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. ประชาชนมีสาธารณปูโภคพื้นฐานอยางทั่วถึง  และเพียงพอในการดํารงชีวิต 
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมพรอมท้ังเอื้ออํานวยความสะดวก

ตอการดํารงชีพของมนุษย  สตัวและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
4. การทองเที่ยวในทองถ่ินไดรับการพัฒนา  สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
5. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามใหควรคูกับทองถ่ินตลอดไป 
6. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการประกอบอาชีพ  เพื่อสรางมูลคาใหกับสินคา 

และบริการ 
7. มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางทั่วถึง 
8. ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณ  หางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
9. ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดมาตรฐานอยางทั่วถึง  สรางโอกาสเรียนรูเทาเทียมกัน  

มีการเรียนรูตลอดชีวิต 
10. ประชาชนในทองถ่ินคิดเปน  ทําเปน  มีกระบวนการเรยีนรูรวมกัน  รูรักสามัคคี   

เปนชุมชนเขมแข็ง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
11. หนวยงานนําหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 พฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
กลยุทธ 
   1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมงานดานสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝนในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
   2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขายครอบคลุมทั่วเขต
เทศบาล 
  3. สนับสนุนงานดานการคมนาคมและขนสง  และสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถ
เชื่อมโยงประสานกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   4. งานดานผังเมือง  การควบคุมอาคาร  นําผังเมือง/ผังชุมชน  มาเปนขอมูลประกอบการวางแผน 
   5. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร  โดยใหมีสัญญาณไฟ  ปายบอก
สัญญาณ  เสนบังคับจราจร  ใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
   6. สงเสริมและสนบัสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 
    7. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชน  ในการรณรงคสรางจิตสํานึก 
ใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 
   8. กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับ 
ผังเมืองรวมและสามารถรองรบัการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   9. สง เสริมความรู   ความเขา ใจ  เรื่ องการผั ง เ มืองและระบบเทศบัญญัติ   กฎหมายที่ เ ก่ียวของ 
ใหแกชุมชนและบังคับใชใหเปนรปูธรรม 
    10. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสม  และขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชนอยางทั่วถึง 
    11. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน  เชน  ไฟฟา   ประปา  โทรศัพทและ 
การสื่อสารดานโทรคมนาคมอ่ืนๆ  ไปสูชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
   12. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและอํานวยประโยชน 
ดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน 
    13. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่อาคาร  สถานที่  ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย  ตลอดจนเกาะกลางถนน  
ใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 
   14. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอก  ไมประดับ  บนพื้นที่วาง  รวมทั้งที่ของหนวยงานราชการ  เอกชน 
 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
กลยุทธ 

      1. สนับสนุนสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ และสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกชุมชน
เพื่อเปนมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน  และมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และรวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ 
     2. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน  สินคาที่ระลึกของชุมชน 
    3. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ  และตลาด  ใหแก
ผูประกอบการและองคกรเอกชน  และพฒันาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง  สรางเครือขายกลุมอาชีพ 
    4. สนับสนุนใหประชาชน  นาํหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใชในการประกอบอาชีพ
และการดาํเนินการชีวิต 
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     5. สงเสริมประชาสัมพันธ  สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยว  เพื่อกระจายรายไดใหแกชุมชน  
สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมและวิถีชวีิตอันดีงามของประชาชนในทองถ่ิน 
    6. สงเสริมการทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  วัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
กลยุทธ 

        1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาล  และปรับปรงุหลักสูตรใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน 
       2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตางๆ เชน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก  โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ  เทศบาล  ภาคเอกชน  ชุมชน
และครอบครวั 
     3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 
     4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชน  พรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพื่อกระตุนและสนับสนุนการคนควา
ความรูของครอบครวัและชุมชน 
     5. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน  รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมดุล สัมพันธกัน
ท้ังหลักสูตรที่เนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย  หลักสูตรท่ีเนนความสนใจของผูเรียนและหลักสูตรทองถ่ิน 
ท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน 
     6. สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการคนควา  วิจัย  การสาธิตการสอน
และแนะนําวิธีการตอเด็กที่มีปญญาเลิศ  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
     7. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  อาจารย  และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมอยางตอเน่ือง
ตลอดทั้งการพัฒนา  ใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      8. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถานบันทางการศกึษาของรัฐและเอกชน  เพื่อเปนทรัพยากร
ดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
    9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศ  ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมใหทันสมัย  ถูกตอง   
เพื่อสงเสรมิกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 
      10. สงเสริมการจัดการศกึษาที่ใหเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายตางๆ  ทั้งในระบบ  
นอกระบบ  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
      11. สงเสริมการสืบสานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินท้ังหมด  สรางเปนองคความรู
เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น  สนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนของทองถิ่น 
     12. การอนุรกัษขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตลักษณของทองถิ่น 
     13. การอนุรักษ  ทํานุบํารุงศาสนา  รักษาโบราณสถานวัตถุในพื้นท่ี 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานสังคมและคณุภาพชีวิต 
กลยุทธ 

    1. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  เพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนา 
    2. สนับสนุนจัดศูนยบรกิารสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 
   3. สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัย  
และสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
   4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ  สถานประกอบการ  ธุรกิจเอกชน  และสถานศึกษาทุกระดับ 
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   5. จัดกิจกรรมการเลนกีฬา  และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง  รวมท้ังจัดใหมีสถานที่
ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
   6. สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึง  ครอบคลุมผูมีรายไดนอย  ควบคูกับ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 
   7. พัฒนาและปรับปรงุระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออื่นๆ 
   8. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยใหมีมาตรการ  
ระบบงาน  และวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
   9. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมีเคร่ืองมือ  อุปกรณ  
และไดรบัการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบ  และสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได 
   10. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  
ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
   11. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถพึง่ตนเองได  ตระหนักถึงหนาท่ีทั้งตอตนเองและ
สังคม  และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมที่ริเริ่ม โดยชุมชน  การพัฒนากระบวนการสรางสรรค 
ดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกสังคม  
   12. สรางเสริมความรูความเขาใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  และรวมมือกันเผยแพร  
รักษา  สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
   13. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดลอม  
เด็กเยาวชน  สตร ี ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม  อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  14. ดานการสาธารณสุขสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การปองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตอ  และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
  15. การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดและปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไป
เก่ียวกับยาเสพติด  ดานการรวมพลังทุกภาคสวน 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 

           1. จัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่สีเขียว  เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีมีสีเขียว  พื้นที่โลง
และสวนสาธารณะในเมือง  ใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชน  รวมทั้งเพื่อเปนการ
เสริมสรางภูมิทัศนทองถิ่น 
    2. สงเสริม  ประสาน  และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง  ภูมิภาคและทองถ่ิน  องคกรเอกชน  
และประชาชน  ใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3. รณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  เพื่อสงเสริมจิตสาํนึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนไดตระหนักถึง
ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกัน ติดตาม  
เฝาระวังและแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหมอยางเหมาะสม 
   5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา 
   6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม  ตั้งแตการเก็บขน  การขนสงและการกําจัด
อยางถูกสุขลักษณะ 
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ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาดานการบริหาร  การเมืองการปกครอง 
กลยุทธ 

           1. สงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนนุการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศกัยภาพผูนํา
ชุมชน  คํานึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบ  ความคุมคา  การมีสวนรวม  และมีคณุธรรม  
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    2. การเสริมสรางการมีสวนรวมทุกกระบวนการของประชาชน  เพ่ือแกปญหา  การปฏิรูป  และการ
พัฒนาทองถ่ินในทกุๆ ดานอยางตอเนื่อง 
   3. การบริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ 
   4. การสรางความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  การสราง
โอกาสในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทยีมและเปนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

20 

 
โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอด็ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 
2565) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประจาํป พ.ศ. 2562  ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น  540  โครงการ เทศบาลไดรับ
อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  309  โครงการ  คิดเปนรอยละ  57.22  ของจํานวนโครงการที่บรรจุในแผน และได
ดําเนินการ  จํานวน  287  โครงการ  คิดเปนรอยละ 92.88 ประกอบดวย 12  แผนงาน  6  ยุทธศาสตร   
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ดงัน้ี 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
และลักษณะทางกายภาพ  การปรับปรุงพื้นที่  และการกอสรางสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อันเปนการสงเสริม 
ความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชน  การกอสรางถนนปรับปรุงซอมแซมถนน  ทอระบายน้ํา  ไฟฟา  
เปนตน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จาํนวน  224  โครงการ  คิดเปนรอยละ 41.48 ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จาํนวน  39  โครงการ  คิดเปนรอยละ  17.41  ของจํานวนโครงการ 
ในสาขานี ้
   ประกอบดวยแผนงาน    
       -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       -  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
       -  แผนงานการศกึษา 
       -  แผนงานสาธารณสุข 
       -  แผนงานเคหะและชุมชน 
       -  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
       -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  โครงการท่ีไดดําเนินการ  จาํนวน  33  โครงการ  ประกอบดวย 
   1. โครงการประชาสัมพันธ  การใชผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด 
   2. โครงการกอสรางประตูควบคุมน้ํา  เขาออกบึงพลาญชัย 
   3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหลังฝายน้ําลนและปากกระโถน 
   4. โครงการติดตั้งปายซอยภายในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
   5. โครงการซอมเปลี่ยนปรับปรงุไฟแสงสวางที่ไดรับการถายโอน 
   6. โครงการเปลี่ยนสายเมนและจุดควบคมุการ เปด – ปด ไฟฟาสาธารณะ 
  7. โครงการซอมปรับปรุงผิวถนนภายในสํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   8. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาเวทีภายในบึงพลาญชยั 
  9. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนรณชัยชาญยุทธตัดกับถนนรัฐกิจไคลคลา  
              (สี่แยกสหกรณการเกษตร) 
   10. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยของโรงกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ระยะที่ 1 
  11. โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล. สถานที่กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  12. โครงการกอสรางกําแพงกันดินพรอมรั้ว ค.ส.ล. ดานทิศใต  สถานที่กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  13. โครงการปรับปรงุฐานที่ตัง้พระบรมราชานุสาวรยี ร.6 และภูมิทัศนโดยรอบหนาบึงพลาญชัยรอยเอ็ด 
  14. โครงการติดตั้งปายแสดงแนวเขตเทศบาล 
   15. โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ เกาะกลางบึงพลาญชัย 
  16. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรพรอมปรบัปรุงการจราจรบริเวณแยกโคงประปา 
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  17. โครงการกอสรางปรับปรุงมุมเลี้ยววงเวียนโหวด (สาํนักอัยการจังหวัด) 
  18. โครงการปรับปรงุถนนและระบบระบายน้าํถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 3 
  19. โครงการกอสรางอาคารพักขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงและปุยจุลินทรยี 
  20. โครงการปรับปรงุถนนและระบบระบายน้าํถนนจันทรเกษม ซอย 4 
  21. โครงการปรับปรงุถนนและระบบระบายน้าํถนนจันทรเกษม ซอย 2 
  22. โครงการกอสรางรางยูฝาวี  ถนนเทวาภิบาล ซอย 4 
  23. โครงการกอสรางรางยูฝาวี  ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 32 
  24. โครงการกอสรางรางยูฝาวี  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 40 
  25. โครงการกอสรางถนนริมคลองดานใน (ชวงรัฐกิจไคลคลา – ถนนสุริยเดชบํารุง – ถนนเปรมประชาราษฎร) 
  26. โครงการปรับปรงุซอมแซมทางหลวงทองถ่ินริมคลองคูเมืองรอยเอ็ด 
  27. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 3 
  28. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 31 
  29. โครงการปรับปรงุภูมิทัศนบริเวณฝายน้าํลนภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  30. โครงการกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  31. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 
  32. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง Canal Art  
  33. โครงการปรับปรงุภูมิทัศนลําหวยกุดขวาง 
 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระทําเพื่อสนับสนุน 
และสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ในเมือง  ใหดําเนินการไปดวยความมั่นคงยิ่งข้ึน   
และขยายตัวออกเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหมๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล  จํานวน  7  โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.30  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ   
จํานวน  3  โครงการ  คิดเปนรอยละ  42.86  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
  ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  โครงการท่ีดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  3  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. โครงการฝกอาชีพแกกลุมผูสนใจ 
  2. โครงการสงเสริมการตลาดหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑ  เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
  3. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เปนการพัฒนาครอบคลุมเก่ียวกับดานการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ  มีโครงการบรรจใุนแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  116  โครงการ  คิดเปนรอยละ 21.48  ของจํานวน 
โครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  116  โครงการ  คิดเปนรอยละ 100  ของจํานวนโครงการ 
ในสาขานี ้
  ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานการศึกษา 
      - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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 โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  112  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา 
  2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูที่เก่ียวของ 
  3. โครงการสนับสนุนหนวยงานอ่ืน 
  4. โครงการแขงขัน SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  5. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, จุฬาลงกรณ 
              มหาวิทยาลัย, โรงเรียนอนุบาลกรแกว  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  6. โครงการเช่ือมสัมพันธไมตรรีะหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ  ประเทศญี่ปุน   
              และสถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเมืองฝางเฉิงกาง  ประเทศจีน 
  7. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  8. โครงการเขาคายทางวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู 
  9. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ 
  10. โครงการนิเทศการศึกษา 
  11. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
  12. โครงการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการและเขาคายฝกซอม 
  13. โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ 
  14. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดและระดับ 
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  15. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษาดูงาน 
   16. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาและประชุมกอนปดภาคเรียน 
  17. โครงการเด็กพิการ  และเด็กพิเศษเรียนรวม  โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  และโรงเรยีนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
  18. โครงการพัฒนาการเรียนรูนักเรียน 
  19. โครงการวันครู 
  20. โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  21. โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) สาํหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  22. โครงการอาหารกลางวัน 
   23. โครงการสงเสริมรักการอาน 
  24. โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของ 
  25. โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  26. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีนสําหรับเปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชวีิต 
  27. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชวีิต 
  28. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (เด็กเรรอน)  
                ในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
  29. คาปจจัยพื้นฐานสาํหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา 
  30. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล 
  31. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  32. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองหญามา 
  33. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา 
  34. คาอุปกรณการเรยีนการสอนระดับประถมศึกษา 
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  35. คาอุปกรณการเรยีนระดบัอนุบาล 
  36. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศกึษา 
  37. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา 
  38. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับอนุบาล 
  39. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 
  40. คาหนังสือเรียนระดับอนุบาล 
  41. คาหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา 
  42. เงนิอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวันนกัเรียน  โรงเรียนสังกัด สพป. เขต 1 
  43. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
  44. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
  45. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  46. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  47. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  48. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  49. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว (TOP UP) ระดับมัธยมศกึษา 
  50. คาปจจัยพื้นฐานสาํหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.1 – ม.3 
  51. คาหนังสือเรียนระดับมัธยมศกึษา ม.1 – ม.6 
  52. คาอุปกรณการเรยีนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  53. คาอุปกรณการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  54. โครงการจัดงานประเพณบุีญผะเหวด 
  55. โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต 
  56. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพและศาลหลักเมือง 
  57. โครงการจัดงานประเพณสืีบสานตาํนานเทียนพรรษา 101 
  58. โครงการจัดงานประเพณอีอกพรรษา 
  59. โครงการสืบสานตาํนานประเพณีบุญกฐิน 
  60. โครงการแสดงตนเปนพุทธมามะกะ 
  61. โครงการจัดงานประเพณสีมมานํ้า  คืนเพ็ง  เส็งประทปี 
  62. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬากอนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. แหงประเทศไทย  
                รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
  63. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
                รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
  64. โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  
  65.โครงการฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
  66. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
  67. โครงการแขงขันกีฬา “บาสเกตบอล พลาญชัยคัพ” 
  68. โครงการประกวดวงดนตรี “พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล” 
  69. โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล “พลาญชัยคพั” 
  70. โครงการแขงขันกีฬาตะกรอ “พลาญชัยคัพ” 
  71. โครงการประกวดวงดนตรี “พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล 
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  72. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬากอนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                แหงประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
  73. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย   
                รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   74. โครงการแขงขัน COVER DANCE พลาญชัยคัพ 
  75. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพและศาลหลักเมือง 
  76. โครงการจัดงานประเพณสืีบสานตาํนานเทียนพรรษา 
  77. โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษากลุมจังหวัดการศกึษาทองถ่ินที่ 12 
  78. การสงเสริมการจัดกระบวนการเรยีนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                สูการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  79. การสรางและพัฒนาเครอืขายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศกึษา 
  80. กิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
  81. คาหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา 
  82. คาอาหารกลางวันศูนยพฒันาเดก็เล็กเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
  83. คาอาหารกลางวันศูนยพฒันาเดก็เล็กหนองหญามา 
  84. คาอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  85. คาอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  86. คาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
  87. กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  88. กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนศนูยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  89. อุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  90. อุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  91. หนังสือเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  92. หนังสือเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา (ปรากฏในเทศบัญญัต ิ เรื่องงบประมาณรายจายประจําป  
                งบประมาณ พ.ศ. 2562) หนา 138 
  93. คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  94. คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  95. การนิเทศติดตามและประเมินผล 
  96. โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษากลุมจังหวัดการศกึษาทองถ่ินที่ 12 
  97. การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพฒันาการศกึษาดีเดน  
  98. การจัดการแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 
  99. การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับประเทศ 
  100. การจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) สาํหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  101. การจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) สาํหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ป.6 โรงเรยีนสังกัดเทศบาล 
  102. การจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) สาํหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
  103. การจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) สาํหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
  104 โครงการจัดพิมพวารสารการศึกษารายภาคเรียน 
  105. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา อปท. แหงประเทศไทย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  106. โครงการแขงขัน COVER DANCE พลาญชัยคัพ 
  107. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด 
  108. โครงการจัดงานบุญซําฮะและสักการะศาลเจาพอหลักเมือง 
 109. คาใชจายกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  110. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
  111. คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  112. โครงการจัดซื้อหนังสือและการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 
 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีเทศบาลสงเสริม   
อํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมือง  ใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคา  และที่เก่ียวของกับดานสุขภาพ 
อนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  เสรมิสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากร 
ใชตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จาํนวน  73  โครงการ  คิดเปนรอยละ 13.52 ของจํานวนโครงการ
ท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จาํนวน 73 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
  ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      - แผนงานการศึกษา 
      - แผนงานสาธารณสุข 
      - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
      - แผนงานการพาณิชย 
    โครงการที่ดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  71  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. โครงการเพศวิถีรอบดาน 
  2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  3. โครงการหนวยสาธารณสุขสัมพันธ 
  4. โครงการรณรงคปองกันขาดสารไอโอดีน  และสงเสรมิการบริโภคสารไอโอดีน  ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  5. โครงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและศูนยเดก็เล็กนาอยู 
  6. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ป 
  7. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาํเนินงานสรางเสรมิสุขภาพภาคประชาชน 
  8. โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (โรคเบาหวาน  
              โรคความดนัโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดสมองและโรคอวนลงพุง) 
  9. โครงการลด ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  10. โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค 
  11. โครงการเกงกอนเกิด 
 12. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
  13. โครงการปองกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  14. โครงการสงเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
  15. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคที่ระบาดตามฤดู 
  16. โครงการใกลบานใกลใจผูสูงวัยสุขภาพด ี
  17. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก 
  18. โครงการสนับสนุนงบประมาณการดาํเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
  19. โครงการแวนแกวเพ่ือนอง 
  20. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
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  21. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน 
  22. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
  23. โครงการอาหารปลอดภัย 
  24. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพักในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  25. โครงการบานพักสุนัขจรจัด  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  26. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
  27. โครงการพัฒนาสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว  สะอาด  ปลอดภัย  ใสใจผูบริโภค 
  28. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผม – เสริมสวย  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  29. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 
  30. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
  31. โครงการรานอาหารปลอดภัยเขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
  32. โครงการสุขานาใช 
  33. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
 34.โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
  35. โครงการอบรมและรณรงคครูวิทยากรแกนนํายาเสพตดิและเจาหนาที่ อปท. ในสถานศึกษา 
 36. โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติดในชุมชน 
  37. โครงการออกตรวจทอธารประปาดับเพลิง 
  38. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
  39. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  40. โครงการตรวจแนะนําการปองกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
  41. โครงการสั่งใช อปพร. 
  42. โครงการฝกอบรม อปพร. 
  43. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมมือกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
  44. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  45. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.  
  46. โครงการปองกันและระงับอัคคีภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน 
  47. โครงการฝกซอมเจาหนาที่ของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ 
  48. โครงการตรวจประเมินความพรอมศูนยความรวมมอืดานบรรเทาสาธารณภัย 
  49. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องตนใหแกพนักงานสถานประกอบการภายในเขตพื้นที่ศูนยความรวมมือ 
                 ดานบรรเทาสาธารณภัยฯ 
  50. โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 
  51. โครงการสนับสนุนศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
  52. โครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  53. โครงการจัดระบบความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  54. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
  55. โครงการกวดขันการปดแผนประกาศ 
  56. โครงการจัดระเบียบท่ีสาธารณะและทางเทาในเวลากลางคืน 
   57. โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
  58. โครงการเบ้ียยังชีพผูพิการ 
  59. โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
  60. โครงการชวยเหลือผูประสบภัย 
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   61. โครงการดานการพัฒนาสตรีและครอบครวั 
  62. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  63. โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห 
  64. โครงการซอมแซมเครื่องดูดควันไฟตลาดทุงเจริญ 
  65. โครงการปรับปรงุซอมแซมหองน้ํา – สวม ตลาดสระทอง (หลังทิศตะวันตก) 
  66. โครงการขับเคลื่อนการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
  67. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
  68. โครงการซอมแซมเครื่องดูดควันไฟตลาดทุงเจริญ 
  69. โครงการปรับปรงุซอมแซมหองน้ํา – สวม ตลาดสระทอง (หลังทิศตะวันตก) 
  70. โครงการกอสรางที่พักสัตวเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  71. โครงการบานพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม 
ท่ีเทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและที่เก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม  การจัดทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป   
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จาํนวน  10  โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.85  ของจํานวนโครงการทั้งหมด   
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  คิดเปนรอยละ 20  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
   ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานเคหะและชุมชน 
  โครงการท่ีดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  2  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
  2. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล 
พึงกระทํา  เพื่อเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ใหประชาชนไดเขาใจและมี 
สวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ท้ังหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุงและจัด 
ระบบบริหารใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การสงเสริมความรูความสนใจ 
ตอกิจการของทองถ่ิน  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  
จํานวน  110  โครงการ  คิดเปนรอยละ  20.37  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ   
จํานวน  76  โครงการ  คิดเปนรอยละ  69.09  ของจํานวนโครงการในสาขาน้ี 
  ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      - แผนงานการศึกษา 
      - แผนงานสาธารณสุข 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห 
      - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
      - แผนงานเคหะและชุมชน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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  โครงการท่ีดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  66  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. โครงการจัดทําระบบและขอมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  2. โครงการยายชุมชน/จัดหาที่อยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง 
  3. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
  4. โครงการปรับปรุง (พื้นที่ท่ีจะไดรับคืนจากประชาชน) และพื้นที่คลองคูเมือง 
  5. โครงการปองกันและระงับอัคคีภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน 
  6. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บคาบริการเก็บขนกําจัดมูลฝอย 
               เพิ่มรายไดทองถ่ินเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  7. โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  8. โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารประจําป 
  9. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
  10. โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 
  11. โครงการจัดทําวารสารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  12. โครงการจัดทําปฏิทินประจําป 
  13. โครงการจัดทําเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาํป  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  14. โครงการปรับปรงุโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
  15. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  16. โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  17. โครงการรับการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  18. โครงการปรับลดการใชพลังงาน 
  19. โครงการอบรมใหความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
  20. โครงการอบรมความรูเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน 
  21. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
   22. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสวัสดิการดานประกันสังคมและสวัสดิการดานอ่ืนๆ 
  23. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานครเูทศบาล  ลูกจางประจาํและพนักงานจางฯ ดีเดน 
  24. โครงการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร 
  25. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน 
  26. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ 
  27. โครงการกอสรางสีขาว 
  28. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสาํรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  29. โครงการบริการตอสัญญาตลาดและการเชาทรัพยสินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ 
  30. โครงการประชาสัมพันธภาษีอากร  ใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ 
  31. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล 
  32. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสถานธนานุบาล 
  33. โครงการติดตั้งผามานหองประชุมสุนทรเทพ 
  34. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม 
  35. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองคลัง 
  36. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน 
  37. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  38. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองชาง 
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  39. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสํานักการศกึษา 
                 และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  40. โครงการเชาพื้นที่จัดทําเว็บไซตของสํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม 
                 (ชื่อเว็บไซต) สาํนักการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  41. โครงการปรับปรงุซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  42. โครงการประกวดสํานักทะเบียนดีเดน 
  43. โครงการบริการดานบัตรประจําตวัประชาชนเคลื่อนที่  เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
  44. โครงการสํารวจปรับปรงุขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  45. โครงการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
  46. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทศกิจและบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของ 
  47. โครงการติดตั้งระบบหอกระจายขาวภายในบึงพลาญชัย 
  48. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
  49. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ  หนาอาคารนิลุบล  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
  50. โครงการซอมแซมอาคารนิลุบล  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
  51. โครงการตอเติมใตถุนอาคารหลังใหมเปนหองตัดผม  โรงเรยีนเทศบาลวัดเหนือ 
  52. โครงการกอสรางปรับปรุงสนามวอลเลยบอลชายหาด  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  
                 (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
 53. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กขางสนามฟุตซอล  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  
                 (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
  54. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
  55. โครงการกอสรางปรับปรุงรั้วรอบอาคารฝงทิศเหนือ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  56. โครงการติดตั้งกันสาดอาคารเรียน ศพด. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  57. โครงการบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจเพื่อผูยากไรในชมุชนแออัด 
  58. โครงการปรับปรงุซอมแซมสถานแสดงพันธสัตวน้าํเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  59. โครงการปรับปรงุพื้นสนามบาสเกตบอล  ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  60. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักการศึกษา 
  61 โครงการวันท่ีระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  62. โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสัญญาณภาพระยะไกล  พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน 
                 วงจรปดและพฒันาระบบควบคุมนํารอง Smart City 
  63. โครงการปรับปรงุพื้นที่อาคารศูนยบรกิารรวมแบบเบ็ดเสร็จ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด (บรเิวณสํานักงาน 
                 ปปช.เดิม) 
 64. โครงการองคกรหวงใยใสใจเอดสในที่ทํางาน 
  65. โครงการจัดซื้อที่ดิน 
  66. โครงการซอมแซมรถยนตสํานักการศกึษา 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ค. ขอมูลที่เกี่ยวของในการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีพื้นที่  11.63  ตารางกิโลเมตร  (พระราชกฤษฎีกา การจัดต้ังเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม  23  ตอนที่  21  วันที่  5  มีนาคม  2509) 
       - มีประชากร  ณ  เดือนธันวาคม  2562  จาํนวน 36,225  คน 
        ชาย   17,110  คน 
        หญิง   19,115  คน 
       - มีครัวเรือน  จํานวน  16,606  ครัวเรือน 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแบงชุมชนภายในเขตเทศบาล เพื่อการพัฒนาไวเปน  ๒๐  ชุมชน  ดังน้ี 
       1. ชุมชนทานคร    2. ชุมชนวัดปาเรไร 
   3. ชุมชนวัดเหนือ   4. ชุมชนวัดคุม 
   5. ชุมชนสิริมงคล   6. ชุมชนวัดบึง 
   7. ชุมชนรอบเมือง   8. ชุมชนพระอารามหลวง 
   9. ชุมชนทุงเจริญ   10. ชุมชนพิพิธภัณฑ 
   11. ชุมชนวัดเวฬุวัน   12. ชุมชนศรอีุดม 
   13. ชุมชนหนองหญามา   14. ชุมชน บขส.  
   15. ชุมชนจันทรเกษม   16. ชุมชนหนองแคน 
   17. ชุมชนโรงเรยีนเมือง   18. ชุมชนโรงพยาบาล   
        19. ชุมชนราษฎรอุทิศ   20. ชุมชนมั่นคงพัฒนา  
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีกิจการเทศพาณิชย  1  แหง  ไดแก สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
มีหนาที่  
  - เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง บรรเทาความเดือดรอน แกไขเหตุการณ 
เฉพาะหนาใหประชาชนไมไปกูยืมเงินจากแหลงเงนิกูอื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา 
  - เพื่อบรกิารใหประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสิน 
  - เพื่อใหบริการจําหนายทรัพยหลุด 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   
2 แหง  มีพนักงานครูและพนักงานจาง จํานวน 287  คน  มีนักเรียน 5,846 คน  
    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   มีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   เ พ่ือใหบริการ
รักษาพยาบาล การวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวย  จํานวน  3 แหง  มีจํานวนบุคลากร   
35  คน 
     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีสวนสาธารณะ ท่ีเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย เสริมสราง
พลานามัยแกประชาชนทั่วไป  ไดแก  บึงพลาญชัย   มีลักษณะเปนเกาะอยูกลางบึงน้ําขนาดใหญ มีเนื้อที่ประมาณ  
200,000  ตารางเมตร    
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สถานะการคลัง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายรับ 
รายการ/หมวด ประมาณการ รับจริง หมายเหตุ 

1. ภาษีอากร 25,660,000.00 27,494,547.33  
2. คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 12,904,000.00 15,611,053,.70  
3. รายไดจากทรัพยสิน 14,400,250.00 13,712,,911.03  
4. รายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณชิย 8,100,000.00 8,297,299.88  
5. รายไดเบ็ดเตล็ด 
6. รายไดจากทุน 

3,530,000.00 
- 

4,727,372.29 
100,000.00 

 

7. ภาษีจัดสรร 
8.เงินอุดหนุนทั่วไป 
9. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 
 

128,280,000.00 
356,342,000.00  

128,876,345.56 
324,108,100.00 

 

รวมรับ 549,216,250.00 522,927,629.79  

 
 
รายจาย 

หมวดรายจาย ประมาณการ จายจริง หมายเหตุ 
1. หมวดงบกลาง 56,648,601.00 53,626,715.44  
2. เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
3. เงินเดือน (ฝายประจาํ) 
4. คาตอบแทน 
5. คาใชสอย 
6. คาวัสด ุ
7. คาสาธารณูปโภค 
8. คาครุภัณฑ 
9. คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
10. รายจายอ่ืน 
11. เงินอุดหนุน 
 

6,208,560.00 
244,013,372.00 

5,011,200.00 
148,940,000.00 

44,932,612.00 
5,495,900.00 
6,013,800.00 
6,256,000.00 

100,000.00 
25,596,000.00 

6,182,685.00 
235,229,971.34 

4,133,450.00 
137,081,530.36 

41,746,696.08 
5,388,724.41 
5,690,551.00 
6,251,000.00 

50,000.00 
24,750,460.00 

 

รวมทั้งสิ้น 549,216,045.00 520,131,783.63  

ท่ีมา : กองคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
        (งบแสดงผลการดาํเนินงานจายจากเงินรายรับ  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 
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สถานะการคลัง สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอด็ 

สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประมาณการรายรับ 
หมวด/ประเภท/รายละเอยีด ประมาณการรับ รับจรงิ หมายเหตุ 

1. หมวดรายได 36,511,000.00 32,155,012.49  
2. หมวดเงนิไดอื่น 27,657,666.26 27,657,666.26  
    

รวมรายรับทั้งสิ้น 64,168,666.26 59,812,678.75  

 
 

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

1. หมวดงบกลาง 5,400,000.00 1,524,872.32  
2. หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา 2,620,000.00 2,414,880.00  
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,755,000.00 1,166,794.96  
4. หมวดคาสาธารณูปโภค 155,000.00 99,841.74  
5. หมวดรายจายอื่น 164,600.00 164,600.00  
6. หมวดรายจายเพื่อการลงทุน 87,000.00 52,800.00         

ประมาณรายจาย (กําไรสุทธิ)    
1. รายจาย (กาํไรสุทธิ) 27,657,666.26 27,657,666.26  
    

รวมรายจายทั้งสิ้น 37,839,266.26 33,081,455.28  
 
ท่ีมา : สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ขอมูล ณ เดือน  มกราคม  ๒๕63 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 


