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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดั งกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
ตามพระราชบัญญัติอ านาจหน้าที่ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และอ านาจ

หน้าที่ตาม พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

  ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ได้ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้“ระบบติดตำม”จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว        (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่
จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวน
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หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล”นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม   

  ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ       ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖1ถึงเดือน มีนาคม 2562) รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕62 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๖2) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 
28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

  1.ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน  ทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่ การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด       
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่
กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1.ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน  ๆ  เมื่อมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 
  ๑)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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  ๒)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 
  ๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
  ๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 
  กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น  ตั้งรับ  และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
  2.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑)เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

  3.ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  
พ.ศ.2561   ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำม 

และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ ๒    
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙   
ขั้นตอนที่ ๓    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙(๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    
  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

 

 

 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 

/คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำร 

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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  4.กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕60 
เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611-2564 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  ๔.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง ( relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

  (๑) กรอบเวลำ (time & timeframe) 
  การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง
เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

  (๒) ควำมสอดคล้อง (relevance) 
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบ แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน   
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

  (๓) ควำมพอเพียง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น   

  (๔) ควำมก้ำวหน้ำ(Progress)  
  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

  ๑) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ า
ในการเกษตรพอเพียง   
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  ๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  ๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  
อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
  ๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
  ๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน
ชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
  ๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่
คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
  (๕) ประสิทธิภำพ (efficiency) 

ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่   
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
  (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   

  (๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) เป็นการประเมิน
ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 

๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  
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(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(2) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม
สายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  
  ➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่ เปลี่ยนแปลง  
และเพ่ิมเติม   

๔.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด      
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  5.ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
มีองคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

(2) กำรบันทึกข้อมูลและติดตำม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ก าหนด 

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

(3) กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 5.2 วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562  
 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะเวลำ 6 เดือน 

(1) เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
(2) เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562 
(3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

(4) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(6) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  6.เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ ดังนี้   

๖.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
  (1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
  แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  (1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(2) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  7.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  ๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
  ๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 
  ๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
  ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
  ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่าง ๆ)      
  ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้องปรับปรุง
ในส่วนใดบ้าง       
  ๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน 
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การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
  8. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำรฯ 

1. นายนที         ศิริพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2 นายสุทธิวุฒิ   วสิูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
3 นายนพคุณ    เขตคาม สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4 นายวทัญญู    วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
5 ภญ.จรูญศรี   จงรุ่งเรือง ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
6 นายธงชัย      ทิพยวัฒน์ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
7 พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
8 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 

9 นายยงยุทธ  ไตรสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10 นายวิทยา   ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

กรรมการและ
เลขานุการ 

11 ว่าที่ รท.อนันต์  เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  กรรมการ 
12 นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา  

รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

กรรมการ 

13 นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 

14 นายประสงค์   โพธิ์เนียม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
15 นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

16 นายพัฒนพงศ์  ศรีทอง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
17 นางทิมาพร  จันทรถง ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
18 นายนุชิต  เกรียงวิช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

(กองวิชาการฯ) 
กรรมการและ 
ผช.เลขานุการ 

19 นางดารณี   ชัยมานะพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและ 
ผช.เลขานุการ 

20 นางพัชรี   ศิริเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและ 
ผช.เลขานุการ 

21 นางสาวณัฐธิยาภรณ์  อ้วนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและ 
ผช.เลขานุการ 

 



 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
*************************** 

วิสัยทัศน์ (vision)   
“บ้านเมืองน่าอยู่   ผู้คนน่ารัก   ฟูมฟักต านานเมืองลือเลื่องวัฒนธรรม” 

พันธกิจ 
 พันธกิจที่  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับ  

คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเมือง 
 พันธกิจที่  2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
 พันธกิจที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

เป้าประสงค์รวม 
1. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 

 2.  ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง และเพียงพอในการด ารงชีวิต 
 3.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการ
ด ารงชีพของมนุษย์  สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 4.  การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา  สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 5.  สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควรคู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
 6.  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
 7.  มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
 8.  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 9.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกันมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 10. ประชาชนในท้องถิ่นคิดเป็น  ท าเป็นมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รู้รักสามัคคีเป็นชุมชนเข็มแข็งและมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 11. หน่วยงานน าหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 เป้าประสงค์ 

1. เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
 2. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
 3. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู    
 กลยุทธ์ 

1.  ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการแบบ  
บูรณาการเพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนส่งให้ประสานเป็นโครงข่ายครอบคลุมทั่วเขต
เทศบาล 
   3.  สนับสนุนงานด้านการคมนาคมและขนส่ง และส่งเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนส่งให้สามารถ
เชื่อมโยงประสานกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร น าผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน 
          5 . พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลให้เชื่อมโยงโครงข่ายจราจร โดยให้มีสัญญาณไฟ                  
ป้ายบอกสัญญาณ  เส้นบังคับจราจรให้ได้มาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด 
 7. ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ  ประชาชน  องค์กรพัฒนาเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก
ให้ผู้ขับรถมีวินัยอย่างเคร่งครัด 
 8.  ก าหนดแนวทางและควบคุมใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับผัง
เมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 9.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนและ
บังคับใช้ให้เป็นรูปธรรม 
 10. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชน อย่างทั่วถึง 
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการ
สื่อสารด้านโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสู่ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
 12. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าสะอาดสาธารณะให้เป็นน้ าสะอาดและอ านวยประโยชน์ด้านการ
พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน 
 13. ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเท้าบนถนนทุกสาย ตลอดจนเกาะกลาง
ถนนให้เกิดทัศนียภาพและความร่มรื่นเขียวขจี 
  14. สนับสนุนให้มีการจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่ว่าง รวมทั้งที่ของหน่วยงานราชการ  เอกชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
2. ร้อยละของประชาชนได้พัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ 
3. ร้อยละของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่การท่องเที่ยว 
4. มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น   
5. เพ่ือพัฒนาให้พลเมืองมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

 กลยุทธ์ 
1.  สนับสนุนส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่ชุมชนเพ่ือ

เป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์และพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 2.  ส่งเสริมตลาดชุมชนโดยจดัให้มีลานค้าชุมชนและร้านค้าชุมชน สินค้าที่ระลึกของชุมชน 
 3.  ฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการและองค์กรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
 4.  สนับสนุนให้ประชาชน น าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและ
การด าเนินชีวิต 
 5.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยว  เพื่อกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น 
 6.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกันมี 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ สืบทอด 

องค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควรคู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
4. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียน และเยาวชน ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค/ระดับประเทศครบ100%  
3. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนและประชาชนได้ครบทุกด้าน 100% 
4. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้ครบทุกด้าน/ทุกกิจกรรม 100% 
5. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับครบ 100% 
กลยุทธ์ 
1.  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน 
2.  สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียน  ได้รับบริการเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น   ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ  เทศบาล  ภาคเอกชน  ชุมชนและ
ครอบครัว 

3.  สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง   
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4.  จัดสร้างแหล่งความรู้ในชุมชนพร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้  เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการค้นคว้า
ความรู้ของครอบครัวและชุมชน 

5.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและชุมชน ร่วมกันก าหนดและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมดุลสัมพันธ์กัน
ทั้งหลักสูตรที่เน้นการเป็นสากลบนฐานของความเป็นไทย   หลักสูตรที่เน้นความสนใจของผู้เรียน  และหลักสูตร
ท้องถิ่นท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและมีสภาพแวดล้อมของชุมชน 

6.  สนับสนุนให้มีการประสานงาน  ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้า วิจัย การสาธิตการสอน
และแนะน าวิธีการต่อเด็กท่ีมีปัญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

7.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา  ด้านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ทั้งการพัฒนาให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นทรัพยากรด้าน
การเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
 9.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ทันสมัยถูกต้องเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 10.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งใน
ระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

11.  ส่งเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังหมดสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่
ให้แก่คนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น 

12.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
13.  การอนุรักษ์ ท านุ บ ารุงศาสนารักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
3. ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอ้ืออาทรต่อกัน 
4. ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5. จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
9. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการส่งคมสงเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ 
2. อัตราการป่วยตายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดลดลง 
3. หน่วยบริการมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มครอบคลุมร้อยละ 90 
4. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
5. แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบ 

โรงเรียนลดลง 
6. ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู้ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
7. ผู้ประสบภัยทุกรายได้รับการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ 
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8. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งให้ทุกชุมชนได้มีเครื่องมืออุปกรณ์และได้รับ 
การฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกันบรรเทา 

กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 2.  สนับสนุนจัดศูนย์บริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ 
 3.  สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย
และสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 4.  ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ 
 5.  จัดกิจกรรมการเล่นกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 6.  สนับสนุนให้ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยควบคู่กับการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเป็นธรรม 
 7.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออ่ืน ๆ 
 8.  สนับสนุนให้ชุมชนด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยให้มีมาตรการ
ระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจ้งข่าวสาร  ระงับเหตุอย่างเป็นระบบ 
 9.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งให้ทุกชุมชนได้มีเครื่องมืออุปกรณ์
และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยได ้
 10.  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้ง
ในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผู้ใช้แรงงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 11. เสริมสร้างสมรรถภาพของชุมชนให้แข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตระหนักถึงหน้าที่ทั้ง 
ต่อตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนากระบวนการ
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพแก่สังคม 
 12. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   และร่วมมือกันเผยแพร่
รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 13. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 
เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 14. ด้านการสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของ
โรคติดต่อและการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
 15. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดและป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวกับยา
เสพติด ด้านการรวมพลังทุกภาคส่วน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  และสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมพร้อมทั้งเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อ 
การด ารงชีพของมนุษย์  สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

2. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนของสภาภูมิอากาศ 
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 ตัวช้ีวัด 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 
2. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

 1.  จัดการสิ่งแวดล้อมชุนชนและพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีสีเขียวพ้ืนที่โล่งและ
สวนสาธารณะในเมืองให้ได้สัดส่วนกับจ านวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างภูมิ
ทัศน์ท้องถิ่น 
 2.  ส่งเสริม ประสาน และผนึกก าลังกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นอ่ืนองค์กรเอกชน
และประชาชนให้ร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกให้แก่ประชาชนและองค์กรชุมชนได้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกัน 
ติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี 
          4.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและส่งเสริมการน ามาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม 
          5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของปัญหา 
          6. จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต่การเก็บขน การขนส่งและการก าจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพ่ิมขึ้น  
 2. ร้อยละการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ (ร้อยละ 100) 
 3. ร้อยละของความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง (ร้อยละ 100) 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
ค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และมีคุณธรรม จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนา
ท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
 3. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
 4. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
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 ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

  แผนงาน 12 แผนงาน 
 ๑)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป  7)   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2)  แผนงานการศึกษา   8)   แผนงานสาธารณสุข 
3)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  9)   แผนงานเคหะและชุมชน 
4)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11) แผนงานการเกษตร 
6)  แผนงานการพาณิชย์   12) แผนงานงบกลาง 

ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

5 จุดยืนยุทธศาสตร์ 

26 ตัวชี้วัด 

12  แผนงาน 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

6 ยุทธศาสตร์  

60 กลยุทธ์ 21 เป้าประสงค์ 



 
 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  
อ าเภอ  และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด
มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน 
โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความ
อ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร 
โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

          การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี  

 

SWOT Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภูมิประเภทมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นพ้ืนที่
ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 57.6% เป็นพื้นทีต่ั้งสถานที่หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ร้านค้า/ร้านอาหาร/สถาน
บันเทิง 9.9%  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 32.5%  เช่น  พ้ืนที่คูคลอง หนองน้ าสาธารณะพ้ืนที่ว่างเปล่า ส าหรับการ
กระจายตัวของการใช้ที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบัน
การใช้ที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยู่ในย่านที่พักอาศัยย่านพาณิชยกรรมเก่าและบริเวณสถานที่
ราชการ รวมกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบ ๆ  บึงพลาญชัย  โดยย่านพาณิชยกรรมเก่าจะรวมกลุ่มกันอยู่ตามถนน             
ผดุงพานิช ถนนหายโศรกและถนนเกิดวรามิตร พาณิชยกรรมได้ขยายตัวไปบริเวณด้านใต้ ตามถนนราชการด าเนิน 
ถนนเทวาภิบาล ถนนเพลินจิต จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 ย่านที่อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นมาก อยู่บริเวณรอบ ๆ ย่านพาณิชยกรรม ถนนผดุงพานิช ถนนกองพล 
10 ถนนสุริยเดชบ ารุง  และบริเวณวัดกลางมิ่งเมือง ส่วนพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยกระจายอยู่ทั่วไปปะปนกับวัด
และโรงเรียนซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เขตผังเมืองรวม 

  บริเวณสถานที่ราชการ รวมกลุ่มอยู่บริเวณตอนใต้ของบึงพลาญชัยบริเวณถนนเทวาภิบาลถนน                          
สุริยเดชบ ารุง อาทิ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ว่าการอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ร้อยเอ็ด   เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ส านักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่บริเวณด้าน
ใต้ของเมือง 

 นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เช่น อาคารพาณิชย์คลินิกหมอ ร้านอาหาร กระจาย
ตัวอยู่ตามแนวรอบบึงพลาญชัย สองข้างถนนหายโศรกและถนนคชพลายุกต์ 

 จากการพิจารณาโครงสร้างถนน เส้นทางคมนาคม พ้ืนที่รองรับการกระจายตัวของอาคารประเภทต่าง ๆ 
แนวโน้มมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดว่าจะขยายตัวตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23  ตอนเลี่ยง
เมืองและบริเวณด้านทิศใต้ของชุมชน  ซึ่งการขยายตัวของการใช้ที่ดิน คาดว่าจะเป็นไปตามประเภทการใช้ที่ดิน
ตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549 จึงท าให้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
  เป็นการตรวจสอบปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  
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๑) จุดแข็ง (S : Strength) 

1. ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
3.  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินสายหลักเชื่อมกับจังหวัด 

ใกล้เคียง  
4. มีรถโดยสารประจ าทางสายหลัก (กรุงเทพฯ– อุบลราชธานี – ยโสธร – มุกดาหาร – พัทยา – ระยอง ) 

ผ่านเขตเทศบาล 
5. มีสายการบินท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ) 

 6.  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 7.  มีสวนสาธารณะ 2 แห่ง คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 
 8.  มีตลาดสดเทศบาล3แห่ง 
 9.  ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ฯลฯ 
 10. มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 8โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 11.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 12.  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในเขตเทศบาลคือส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่ท าการไปรษณีย์
ร้อยเอ็ดธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร้อยเอ็ด 
 13.  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 14.  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
 15.  มีการจัดตั้งชุมชน 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประกอบด้วย  ตัวแทนของประชาชนใน
ชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ๙คน 
 16.  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 17.  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 18.  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์จ านวน30แห่งสนามตะกร้อจ านวน32 สนาม สนามฟุตบอล  7 สนาม 
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 6 สนาม สนามฟุตบอล 7 คน 7 สนาม สนามฟุตซอล 11 สนาม สนามบาสเกตบอล4 
สนามสนามเด็กเล่น 12 แห่ง  สนามเปตอง 30 สนาม สนามวอลเลย์บอล 13 สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
4 สนาม  สนามแบดมินตัน 3 สนาม สนามเทนนิส  6 สนาม ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ า 1 
แห่ง และศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางกาย 5 แห่ง  
 19.  มีประเพณีท่ีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 20. มีวัด15 แห่ง 
  21. เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
  22. ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล 
 23. การให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ ของ
เอกชนหลายบริษัท   
 24. มีกองทุนชุมชนในเขตเทศบาล  เช่น  การออมเงิน ฯลฯ 
 25. มีกลุ่มอาชีพชุมชน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
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 ๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
 1.  คนในวัยท างานคนหนุ่มสาว วัยรุ่น เลือกงาน 
  2.  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
 3.  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง
เข้มแข็ง 
 4.  เทศบาลเป็นชุมชนที่แออัดอยู่ในตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือใน
เมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
 5.  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
 6.  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพื้นที่ 
 7.  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  
เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
 8.  ไม่มีท่ารถท่ีด าเนินการโดยเทศบาล 
 9.  แหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
 10. ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณมาก 
 ๓)โอกาส (O : Opportunity) 
 1.  จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่มีแผนงาน/โครงการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 2.  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 3.  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูป ระบบราชการท าให้พนักงาน
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 4.  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 5.  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 

 ๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
 1.  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน องค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง  
 2.  ปัจจุบันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลขนาดกลางมีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่
ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืนตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบาย
ท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
 3.  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
 4.  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 5.  การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 6.  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความ
เสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  ๔ 
การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ   
แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน 
ทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 

 
 ประเด็นการประเมิน 

มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11.มีการก าหนดเป้าประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ 2 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ป ี
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) อ่ืน ๆ 
ระบุ…………………………. 

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม    
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 คร้ัง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 25% 71.43% 3.57% 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 25% 67.86% 3.57% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32.14% 67.86% 0% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

32.14% 67.86% 0% 

8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.57% 71.43% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 32.14% 67.86% 0% 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของท่านเท่าใด 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.50 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.43 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.25 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.46 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.54 

รวม 7.46 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.68 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.43 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.54 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.61 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.68 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 

รวม 7.61 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.54 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.54 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.71 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 

รวม 7.58 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.68 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.64 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.57 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.61 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.61 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.64 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.71 

รวม 7.62 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.68 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.64 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.57 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.61 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.61 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.64 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.71 

รวม 7.62 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

 

 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.68 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.43 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.54 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.61 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.68 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 

รวม 7.61 

http://www.dla.go.th/
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วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
  1.เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.เพ่ือให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

เริ่มต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

การจัดท า/ทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
จัดประชุมประชาคมชุมชนเมือง 

/ระดับเมือง 

ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดเพ่ือจัดท า  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
พิจารณา  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
เสนอผู้บริหาร 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

-กรณีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-กรณีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
โครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย  เป็นอ านาจผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

-การแก้ไขแผนพัฒนา 

เป็นอ านาจผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

แจ้ง 
สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ าเภอ อบจ จังหวัด 
ทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้

พร้อมติดประกาศให้ประชาชนทราบ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 



 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 

********************** 

 การพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้วิสัยทัศน์ (vision)  “บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 
ฟูมฟักต านานเมืองลือเลื่องวัฒนธรรม” ขอบเขตพ้ืนที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 
2562 –  เดือนกันยายน 2563 โดยการพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะด าเนินการครอบคลุมการพัฒนา
ทั้ง  4 พันธกิจ ซี่งประกอบด้วย  พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาส                     
สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเมือง พันธกิจที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน                             
อย่างทั่วถึง พันธกิจที่  4 เพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  11 เป้าหมาย                         
ซี่งประกอบด้วย  เป้าหมายที่ 1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป้าหมายที่ 2 ประชาชน
มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และเพียงพอในการด ารงชีวิต  เป้าหมายที่ 3 มีทรัพยากรธรรมชาติ                    
ที่สมบูรณ์  และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีพของมนุษย์   สัตว์และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เป้าหมายที่ 4 การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา  สามารถสร้างรายได้ให้                   
กับประชาชนในท้องถิ่น  เป้าหมายที่  5 สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควรคู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
เป้าหมายที่ 6 มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้า                    
และบริการ  เป้าหมายที่ 7 มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง เป้าหมายที่ 8 ประชาชน                   
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป้าหมายที่ 9 ประชาชนได้              
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกันมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป้าหมายที่ 10 ประชาชนในท้องถิ่นคิดเป็นท าเป็นมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รู้รักสามัคคีเป็นชุมชนเข็มแข็ง
และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น  เป้าหมายที่11  หน่วยงานน าหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 
และ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง  
  ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 553 โครงการ เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  390 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  70.52 ของจ านวนโครงการที่บรรจุในแผน  และได้ด าเนินการ จ านวน 355 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
91.02 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  35  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  9.85  ประกอบด้วย 12 แผนงาน 6 
ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  
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ห้วงเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

ล ำดับที ่
 

ยุทธศำสตร ์

โครงการ 
ในแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 
 ปี 2563 

ได้รับอนมุัติงบ 
ประมาณ/
โครงการ 

ที่ได้ด าเนิน 
การ/โครงการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ/

โครงการ 
1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 271 120 95 25 
2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 9 6 6 - 
3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 114 114 111 3 
4 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 72 70 68 2 
5 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
7 5 5 - 

6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร กำรเมือง กำร
ปกครอง 

80 75 73 2 

รวม 553 390 355 35 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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โครงการในแผนพฒันา ปี2562 ได้รับงบประมาณ ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด ประจ าปี 2563

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม

ด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ด้านการบริหารการดมืแงการปกครอง
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รวม 6 ยทุธศาสตร์

โครงการในแผนพฒันา ปี2562 ได้รับงบประมาณ ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้ด าเนินการ
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย 12 
แผนงาน 6 ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อัน
เป็นการส่งเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การก่อสร้างถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ท่อระบายน้ า ไฟฟ้า เป็นต้น  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  271  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
49 ของจ านวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  120   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
44.28 ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
 ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

 โครงการที่ได้ด าเนินการ จ านวน   95  โครงการ   ประกอบด้วย 
1. ก่อสร้างสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
2. ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายอาหารอินทรีย์และสินค้าพ้ืนเมือง ตลาดหายโศก  ก่อสร้างอาคาร ขนาด 

22x30 เมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล หนองหญ้าม้า 

(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

4. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นปรับปรุงถนนเสริมผิว Para-Asphaltic 
Concrete wearing course รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.2-022, รอ.ถ.2-002 ถนนกองพลสิบ 
และถนนผดุงพานิช มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 26,000 ตารางเมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                           

5. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นปรับปรุงถนนเสริมผิว Para-Asphaltic Concrete                   
wearing course รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.2-031 สายหลักเทวาภิบาล (แจ้งสนิท) มีพ้ืนที่                                  
ไม่น้อยกว่า 26,062 ตารางเมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบเมือง กว้าง 8 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

7. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกองพล 10 
9. ก่อสร้างสาธารณูปโภคบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เพ่ือผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ชุมชนแออัดเทศบาลเมือง                      

ร้อยเอ็ด (ถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ า) 
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10. ก่อสร้างสาธารณูปโภคบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เพ่ือผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ชุมชนแออัดเทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด (เงินอุดหนุนประปา) 

11.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด 
12. ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนหายโศรก (ช่วงสะพานไหมไทย- สุดเขตเทศบาล) 
13. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
14.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
15.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
16.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
17.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏรอุทิศ 
18.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
19.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
20.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
21.  ปรับปรุงห้องประชุมมีโชคชัย ส านักการศึกษา 
73.  โครงการปรับปรุงอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Design) และ Graphic Design ประกอบ 

งานตกแต่งภายใน อาคารหอสูงชมเมือง(รูปทรงโหวด) 
22. ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ าหลังห้องประชุมปทุมเพชรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
23.  ก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 35 
24.  ก่อสร้างปรับปรุงสนามเปตองโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
25.  ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
26.  ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 25 
27.  ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะเกาะกลางบึงพลาญชัย. 
28.  โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เเละรางระบายน้ าถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1 
29.  โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เเละระบบระบายน้ า ถนนปัทมานนท์ ซอย 5 เเยก 6 
30.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนราชการด าเนิน ซอย 2 
31.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและทางเข้า-ออก หอสูงชมเมือง 
32.  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบต้นไม้ทรงปลูก(ต้นกันเกรา)ภายในบึงพลาญชัย 
33.  โครงการประชาสัมพันธ์การใช้ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด 
34.  โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเดิม 
35.  โครงการวางระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
36.  โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร อนุบาลโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าฯ  
37.  โครงการติดตั้งกันสาดอาคารเรียน ศพด. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
38.  โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
39.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วยกุดขวาง 
40.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออกก าลังกาย(ฟิตเนส)ภายในบึงพลาญชัย 
41.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
42.  โครงการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
43.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเวทีภายในบึงพลาญชัย 
44.  โครงการปรับปรุงท่ากระทงพระราชทานบริเวณบึงพลาญชัย 
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45.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังฝ่ายน้ าล้นและปากกระโถน 
46.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงท่ากระทงบึงพลาญชัย 
47.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นริมคลองคูเมืองร้อยเอ็ด 
48.  โครงการปรับปรุงผิวถนนกองพลสิบและถนนผดุงพานิช 
49.  โครงการต่อเติมหลังคา ชั้น 3 หอสูงชมเมือง  
50.  โครงการก่อสร้างห้องน้ าวัดบึงพระลานชัย 
51.  โครงการติดตั้งป้ายซอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
52.  โครงการซ่อมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสว่างที่รับการถ่ายโอน 
53. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
54. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
55. โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
56. โครงการปรับปรุงห้องเทศกิจ (เก่า) 
57. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
58. โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเดิม 
59. โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
60. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศกิจ ตลาดสระทอง 
61. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
62. โครงการจ้างเหมาวางระบบไฟประดับตกแต่งภายในและภายนอกระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอสูงชมเมือง 
63. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ าโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
64. โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
65. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนกระพริบ LED 
66. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
67. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงใช้กับหอชมเมือง 
68. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบึงพลาญชัย 
69. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
70. โครงการติดตั้งเสา  High Mast   สูง  25  เมตร 
71. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด 
72. โครงการเปลี่ยนตู้จ่ายไฟฟ้าย่อย บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด 
73. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
74. โครงการจัดซื้อโคมฉายส่องสว่าง LED ขนาด 100 วัตต์ 
75. โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาด 400 วัตต์ 
76. โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ าโรงก าจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
77. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของโรงก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
78. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อม รั้ว ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
79. โครงการก่อสร้างโรงท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร โรงก าจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
80. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยของโรงก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดระยะที่ 2 
81. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออกก าลังกาย(ฟิตเนส)ภายในบึงพลาญชัย 
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82. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
83. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยด้านทิศตะวันออกโรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ 
84. โครงการจ้างออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายในหอสูงชมเมือง (รูปทรงโหวด) 
85. โครงการต่อเติม หอสูงชมเมือง  เป็นจุดชมวิว 
86. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 9 

 
87. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ า ถนนปัทมานนท์ ซอย 6 แยก 4 
88. โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ า สุริยะเดชบ ารุง ซอย 6 แยก 4   
89. โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลขนาด 40  ลบ.ม. 
90. โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ 
91. โครงการปรับปรุงหอนาฬิกาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
92. โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
93. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบรางยู พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ภายในถนนปัทมานนท์ ซอย 5 

แยก 4  
94. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ า ถนนล าห้วยเหนือ ซอย 21 
95. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบรางยู พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ภายในถนนรณชัยชาญยุทธซอย 

7 
   โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   25   โครงการ    ประกอบด้วย 

1. โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง 
2. โครงการปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน 
3. โครงการซ่อมแซม อาคารนิลุบลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
4. โครงการปรับปรุงห้องน้ าครู อาคาร 4 ชั้น 2 และ ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
5. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟประดับตกแต่งภายในและภายนอกระบบแสงหอสูงชมเมือง  

(หอโหวด101) 
6. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในและภายนอกหอสูงชมเมือง(หอโหวด101) 
7. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพ้ืนตลาดสระทอง 
8. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนปัทมานนท์ตัดกับถนนรัชชูประการ 
9. โครงการ ติดตั้งระบบสลิงโรยตัวจากหอสูงชมเมือง 
10. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดสระทอง 
11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชน 
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ า ถนนเทวาภิบาล  ซอยข้างร้านอ้วนการยาง 
13. โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียน อาคาร4 ด้านล่างโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
14. โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
15. โครงการก่อสร้างรั้วเหล็ก ตาข่ายก้ันสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
16. โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนเวที โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
17. โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  
18. โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน ใต้ถุนอาคารพระพุทธชยันตีโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
19. โครงการต่อเติมรั้วสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
20. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รอบโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
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21. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ าถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1  
22.  โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในหอสูงชมเมือง(รูปทรงโหวด) 
23.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ า ถนนปัทมานนท์ ซอย 5 แยก 8 
24.  โครงการก่อสร้างถนนระบบระบายน้ า ถนนคุ้มแสนสุข ซอย 4 แยก 3 
25.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ า ถนนปัทมานนท์ ซอย 6 แยก 1  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระท าเพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในเมือง  ให้ด าเนินไปด้วยความมั่นคง
ยิ่งขึ้น  และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจ ใหม่ ๆ มีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.62  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาล
ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.66 ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
  ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          โครงการที่ด าเนินการ   จ านวน  6  โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ 
2. โครงการส่งเสริมการตลาดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5. โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมหอสูงชมเมือง (หอโหวด 101) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นการพัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 114 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
20.61 ของจ านวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 114 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
100 ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
  ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานการศึกษา 

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  111  โครงการ  ประกอบด้วย 

1. ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. โครงการแข่งขันSBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะประเทศ

ญี่ปุ่นสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเมืองฝางเฉิงก่างสาธารณรัฐประชาชนจีน 
5. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะประเทศ

ญี่ปุ่นสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่างและวิทยาลัยเตรี ยม
อนุบาลกว่างซีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

6. โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว , มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดและมาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

9. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

10. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
11. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและ

ระดับประเทศ 
12. โครงการนิเทศการศึกษา 
13. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
14. โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 
15. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
16. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน  
17. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและประชุมก่อนปิดภาคเรียน  
18.  โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
19.  โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที ่
20.  โครงการวันครู 
21.  ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
22.  โครงการอบรมและรณรงค์ ครูวิทยากรแกนน ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ อปท.ในสถานศึกษาเพ่ือ

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
23.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
24.  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
25.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการ จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
26.  เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น 
27.  เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
28.  โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
29.  โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
30.  โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

 พอเพียง สถานศึกษาพอเพียงสู่ ?การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?  
31.  โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
32.  โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
33.  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
34.  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
35.  ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
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36.  ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
37.  หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
38.  ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า  
39.  ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
40.  ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
41.  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามและประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
42.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

 
43.  โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
44.  โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
45.   ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา 
46.  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล 
47.  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
48.  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองหญ้าม้า 
49.  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา 
50.  ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา 
51.  ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล 
52.  ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
53.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
54.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
55.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
56.  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล 
57.  ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 
58.  ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล - ป.6 
59.  ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
60.  ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
61.  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
62.  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
63.  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
64.  ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  65. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
  66. ค่าหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม. 6 
  67. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

68. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
69. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
70. โครงการประกวดวงดนตรี “พลาญชัย มิวสิค เฟสติวัล” 
71. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
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  72. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ 
  73. โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
  74. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  

 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียง 
  75. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย   

 รอบชังชนะเลิศระดับประเทศ 
  76. โครงการประกวดการเต้นประกอบเพลงพลาญชัย COVER DANCE 
  77. โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
- 

78. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลฯ 
79. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 
80. โครงการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
81.โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
82.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
83.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฯ  
84.โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือและยุวกาชาดของพนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ 
85. โครงการแข่งขันกีฬา “บาสเกตบอลพลาญชัยคัพ” 
86. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
87. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
88.  โครงการตักบาตรวันอาทิตย์  
89.  โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานเทียนพรรษา 101 
90.  โครงการสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 
91.  โครงการจัดงานบุญซ าฮะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
92.  โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 
93.  โครงการสืบนานต านานประเพณีบุญกฐิน 
94.  โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
95.  โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป 
96.  โครงการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ (อุดหนุนยุวพุทธิกสนามคมจังหวัดร้อยเอ็ด) 
97.  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
98.  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
99.  เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.เขต 1 
100.เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันนักเรียนระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเมืองและ 
       โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 

      101.อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  
                 จ านวน 6,600 คน รวม 260 วัน 
      102.จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน180  
         คน รวม 280 วัน  
       103.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า จ านวน 50 คน  
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         รวม  280 วัน  
      104.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนกีฬาท้องถิ่น จ านวน 60 คน รวม 260 วัน  
       105.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด     
                 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง  
       106.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ 
                  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล วัดบูรพาภิราม  
                   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
      107.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ 
         พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล วัดราษฎรอุทิศ  
                 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
- 
      108.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ 
                 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  
                 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
      109.ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัด  
       110.โครงการปรับปรุงอัตลักษณ์ขององค์กร (CorperatDesing) และ Graphic Designประกอบ 
         งานตกแต่งภายใน อาคารหอสูงชมเมือง(รูปทรงโหวด) 
      111.โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง 

       ประเทศไทย และจังหวัดร้อยเอ็ด 
 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   3   โครงการ    ประกอบด้วย 

1. โครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 
2. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “พลาญชัยคัพ” 
3. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ “พลาญชัยคัพ” 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลส่งเสริม
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองให้มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณค่าและที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สุขภาพอนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่
อาศัยและมีทรัพยากรใช้ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 72  โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 13.01 ของจ านวนโครงการทั้งหมด เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 70  โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 97.22 ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
 ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย์ 

  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  68   โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการออกตรวจท่อธารประปาดับเพลิง 
2. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
3. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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4. โครงการตรวจแนะน าการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
5. โครงการสั่งใช้ อปพร. 
6. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
7. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์ 
8. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
10. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
11. โครงการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
12. โครงการตรวจประเมินความพร้อมศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 

 
13. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงานสถานประกอบการภายในเขตพ้ืนที่ศูนย์ความ

ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
14. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
15. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทา    

สาธารณภัย 
16. โครงการสนับสนุนศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
17. โครงการประเมินองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มี  ผลงานดี เด่นด้าน การป้องกันและ                        

บรรเทาสาธารณภัย 
18. โครงการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
19. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
20. โครงการกวดขันการปิดแผ่นประกาศ 
21. โครงการจัดระเบียบที่สาธารณะและทางเท้าในเวลากลางคืน  
22. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
23. โครงการหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์ 
24. โครงการรณรงค์ป้องกันขาดสารไอโอดีนและส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีนในเขตเทศบาลฯ 
25. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด - 5 ปี 
26. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วนลงพุง) 
27. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
28. โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ 
29. โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค 
30. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
31. โครงการเก่งก่อนเกิด 
32. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
33. โครงการป้องกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
34. โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
35. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่ระบาดตามฤดูกาล 
36. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
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37. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
38. โครงการแว่นแก้วเพื่อน้อง 
39. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ สู่คน 
40. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
41. โครงการอาหารปลอดภัย 
42. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม -เสริมสวย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
43. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
44. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
45. โครงการสุขาน่าใช้ 
46. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
47. โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
48. โครงการท าบุญตลาด 
49. โครงการใส่ใจดูแล ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
50. โครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงวัยสุขภาพดีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
51. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
52. โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
53. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
54. โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
55. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพักในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
56. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
57. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
58. โครงการรณรงค์ฉีดวัคชีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
59. โครงการพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
60. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
61. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
62. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
63. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
64. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)   
65. ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายอาหารอินทรีย์และสินค้าพ้ืนเมือง ตลาดหายโศก ก่อสร้างอาคาร ขนาด 

22x30 เมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
66. โครงการเพศวิถีรอบด้าน 
67. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจสถานประกอบตาม พ.ร.บ.การสาสุขฯพ.ศ. 2535 
68. เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   2   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการป้องกันควบคุมโรคฉี่หนู 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่
เทศบาลส่งเสริมอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองให้มีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณค่าและที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัย
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และมีทรัพยากรใช้ตลอดไป   มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
1.26 ของจ านวนโครงการทั้งหมด   เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน 5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
71.42  ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
   ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสาธารณสุข  
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 5  โครงการ   ประกอบด้วย 
1. โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการปลูกจิตส านึกการพัฒนาความสะอาดในบึงพลาญชัย 
3. โครงการปรับปรุงไฟส่องน้ าพุในบึงพลาญชัย จุดหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
4. โครงการปรับปรุงน้ าพุในบึงพลาญชัย 
5. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง    เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่
เทศบาลพึงกระท า  เพ่ือเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้
ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารให้สามารถอ านวยการบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  การส่งเสริมความรู้ความสนใจต่อกิจการของท้องถิ่น  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการ
ปรับปรุงพัฒนารายได้  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.46 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  75  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 93.75 
ของจ านวนโครงการในสาขานี้ 
 ประกอบด้วยแผนงาน -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน   73  โครงการ  ประกอบด้วย 
1. โครงการจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายผู้บริหารประจ าปี 
2. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
3. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
4. โครงการจัดท าคู่มือบริการประชาชน 
5. โครงการปรับลดการใช้พลังงาน 
6. โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน 
7. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานนัก

บริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
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9. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านประกันสังคมและสวัสดิการด้านอื่น ๆ 
10. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างฯดีเด่น 
11. โครงการประกวดส านักทะเบียนดีเด่น 
12. โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนด้านการทะเบียนราษฎร 
13. โครงการบริการด้านบัตรประจ าตัวประชาชน เคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
14. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
15. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
16. โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
17. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
18. โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 
20. โครงการศึกษาเพ่ือวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมน าร่องSmart city(ระยะที่ 2) 
21. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ 
22. โครงการก่อสร้างสีขาว 
23. โครงการส ารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
24. โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และ                           

นอกเวลาราชการ 
25. โครงการติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการระบบการควบคุมเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
26. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
27. โครงการจัดท าเทศบัญญัติและระเบียบฯ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
28. โครงการซ่อมแซมรถยนต์ส านักการศึกษา 
29. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของส านักการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
30. โครงการเช่าพ้ืนที่จัดท าเว็บไซด์ส านักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม            

(ซื่อเว็บไซด์) ส านักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
31. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนก าจัด              

มูลฝอยเพิ่มรายได้ท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
32. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 
33. โครงการบริการต่อใบอนุญาตสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
34. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
35.  โครงการองค์กรห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ท างาน 
36. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTVภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
37. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(บริเวณ

ส านักงาน ปปช.เดิม) 
38. โครงการจัดท าระบบและข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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39. โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ผู้บุกรุกคลองคูเมือง 
40. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
41. โครงการปรับปรุง (พ้ืนที่ที่จะได้รับคืนจากประชาชน) และพ้ืนที่คลองคูเมือง 
42. โครงการส ารวจข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการบึงพลาญชัย 

งานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
43. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
44. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
45. จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 
46. จัดซื้อไมค์ประชุม 
47. จัดซื้อชุดตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
48. จัดซื้อล าโพงแบบ GTA-12 
49. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
50. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
51. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
52. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
53. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
54. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานส าหรับผู้บริหาร 
55. จัดซื้อตู้เอกสาร 
56. จัดซื้อโต๊ะท างาน 
57. จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงาน 
58. จัดซื้อเครื่องอัดเสียง 
59. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
60. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 

งานบริหารงานคลัง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
61. จัดซื้อโปรแกรมพร้อมติดตั้งระบบการบริหารการจัดระบบการควบคุมเอกสารแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
งานเทศกิจ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

62. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
63. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
64. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
65. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 

งานไฟฟ้าถนน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
66. จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 
67. จัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

งานสวนสาธารณะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
68. จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยหมัก 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   หน้า 44 
 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
69. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
70. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
71. จัดซื้อรถเข็นปูนแบบล้อเหล็ก 

งานกีฬาและนันทนาการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
72. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ 
73. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   2   โครงการ    ประกอบด้วย 
1. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 



 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
ด้วยระบบ e-PLAN 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-PLAN 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่ ง เป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(ระหว่างเดือน ตุลาตม 2562 - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ใน
ระบบ e-PLAN  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณา รายละเอียดตาม
รายงานสรุปผล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
ข้อมูลจาก ระบบ e-plan เมนูรายงาน   
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 รายงานการดําเนินโครงการ [ปงบประมาณ 2563]

ชื�อโครงการตามแผน ชื�อรายการงบประมาณ
ประจําปี

งบตามขอ้บญัญัต/ิ
เทศบญัญัติ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

ยทุธศาสตรท์ ี� 1 พฒันาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

1. โครงการปรับปรงุหอ้ง

กองคลงั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

2. โครงการปรับปรงุอาคาร
สถานธนานุบาล เทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ดเดมิ 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

3. โครงการปรับปรงุ หอ้ง
ประชมุมโีชคชยั สํานักการ

ศกึษา รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

4. โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบโรงเรยีน
สงักดัเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

5. โครงการซอ่มแซม
อาคารนลิบุลโรงเรยีน
เทศบาลวดัสระทอง 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

6. โครงการปรับปรงุ
หอ้งนํ�าคร ูอาคาร 4 ชั �น 2
และ ชั �น 3 โรงเรยีน
เทศบาลวดัสระทอง 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

ยนิดตีอ้นรับ เจา้หนา้ที�วเิคราะห ์เทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

[ขณะนี� ดําเนนิการในปีงบประมาณ 2563] เปลี�ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)
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7. โครงการปรับปรงุ
หอ้งนํ�านักเรยีน อาคาร4
ดา้นลา่งโรงเรยีนเทศบาล

วดัสระทอง รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

8. โครงการปรับปรงุ
หอ้งนํ�าอาคาร
อเนกประสงค ์โรงเรยีน
เทศบาลวดัสระทอง 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

9. โครงการกอ่สรา้งรั �ว
เหล็ก ตาขา่ยกั �นสนาม
ฟตุบอลโรงเรยีนเทศบาล

วดับรูพาภริาม รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

10. โครงการกอ่สรา้ง
ปรับปรงุพื�นเวท ีโรงเรยีน
เทศบาลวดับรูพาภริาม 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

11. โครงการปรับปรงุพื�น
หอ้งเรยีน อาคารเรยีน 1
โรงเรยีนเทศบาลวดับรูพา

ภริาม รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

12. โครงการกอ่สรา้งอา่ง
ลา้งจาน ใตถ้นุอาคารพระ
พทุธชยนัตโีรงเรยีน
เทศบาลวดัเหนอื 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

13. โครงการตอ่เตมิรั �ว
สนามเด็กเลน่ โรงเรยีน
เทศบาลวดัเหนอื 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

14. โครงการกอ่สรา้งรั �ว
ค.ส.ล. รอบโรงเรยีน
เทศบาลหนองหญา้มา้ 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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15. โครงการกอ่สรา้ง
สนามเปตองโรงเรยีน
เทศบาลหนองหญา้มา้ 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

16. โครงการกอ่สรา้ง
อาคารเรยีนโรงเรยีน
เทศบาลหนองหญา้มา้
(โรงเรยีนกฬีาเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด) รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

17. โครงการวางระบบ
ประปาภายในโรงเรยีน
เทศบาลหนองหญา้มา้ 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

18. โครงการกอ่สรา้ง
สนามวอลเลยบ์อล
ชายหาดโรงเรยีนเทศบาล

หนองหญา้มา้ฯ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

19. โครงการซอ่มแซม
หลงัคาอาคาร อนุบาล
โรงเรยีนเทศบาลหนอง

หญา้มา้ฯ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

20. โครงการกอ่สรา้ง
อาคารอนุบาลโรงเรยีน
เทศบาลวดัราษฎรอทุศิ 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

21. โครงการตดิตั �งกนัสาด
อาคารเรยีนศพด. เทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

22. โครงการกอ่สรา้ง
ปรับปรงุหอ้งนํ�าหลงัหอ้ง
ประชมุปทมุเพชร โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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23. โครงการปรับปรงุ
ไฟฟ้าสาธารณะใหไ้ดต้าม
มาตรฐานการไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาค รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

24. โครงการปรับปรงุภมูิ
ทศันลํ์าหว้ยกดุขวาง 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

25. โครงการปรับปรงุ ภมูิ
ทศันบ์รเิวณโดยรอบตน้ไม ้
ทรงปลกู(ตน้กนัเกรา) 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

26. โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมอาคารออกกําลงั
กาย(ฟิตเนส)ภายในบงึ

พลาญชยั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

27. โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมสถานแสดงพันธุ์
สตัวนํ์�าเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

28. โครงการ
ประชาสมัพันธก์ารใช ้
ผังเมอืงรวมเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

โครงการประชาสมัพันธ์
การใชผั้งเมอืงรวม
เมอืงรอ้ยเอ็ด

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

29. โครงการสรา้ง
จติสํานกึและความรับผดิ
ชอบแกผู่ป้ระกอบการ
กอ่สรา้งในการปฏบิตั ิ
ตามพระราชบญัญัติ

ควบคมุอาคาร รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

30. โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมหลงัคาเวที
ภายในบงึพลาญชยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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31. โครงการปรับปรงุภมูิ
ทศันส์วนสมเด็จพระ
ศรนีครนิทรร์อ้ยเอ็ดและ
ทางเขา้ออกหอสงูชมเมอืง
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

32. โครงการกอ่สรา้ง
ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ทางหลวงทอ้งถิ�น(เสรมิผวิ
ถนนกองพลสบิและถนน

ผดงุพานชิ) รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

33. โครงการปรับปรงุทา่
กระทงพระราชทานบรเิวณ

บงึพลาญชยั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

34. โครงการกอ่สรา้งระบบ
ระบายนํ�าถนนรณชยัชาญ

ยทุธซอย 39 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

35. โครงการกอ่สรา้งระบบ
ระบายนํ�า ถนนรณชยัชาญ

ยทุธ ซอย 25 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

36. โครงการกอ่สรา้ง
ปรับปรงุถนนรณชยัชาญ

ยทุธ ซอย 35 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

37. โครงการปรับปรงุภมูิ
ทศันห์ลงัฝ่ายนํ�าลน้และ

ปากกระโถน รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

38. โครงการปรับปรงุภมูิ
ทศัน ์และปรับปรงุทา่
กระทงบงึพลาญชยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

39. โครงการกอ่สรา้ง
หอ้งนํ�าสาธารณะเกาะ
กลางบงึพลาญชยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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40. โครงการกอ่สรา้งศนูย์
จําหน่ายอาหารอนิทรยี์
และสนิคา้พื�นเมอืง ตลาด
หายโศรก กอ่สรา้งอคาร
ขนาด 22x30 เมตร 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

41. โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมทางหลวงทอ้ง
ถิ�นรมิคลองคเูมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

42. โครงการกอ่สรา้งถนน
ค.ส.ล. และระบบระบายนํ�า
ถนนรัฐกจิไคลคลา ซอย 1

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

43. โครงการกอ่สร ้�างถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนน

สายรอบเมอืง รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

44. โครงการกอ่สรา้งถนน
ค.ส.ล. ถนนกองพล 10 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

45. โครงการกอ่สรา้งถนน
ค.ส.ล. และระบบระบายนํ�า
ถนนปัทมานนท ์ซอย 5

แยก 6 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

46. โครงการปรับปรงุผวิ
ถนนกองพลสบิและถนน

ผดงุพานชิ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

47. โครงการกอ่สรา้ง
ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ทางหลวงทอ้งถิ�น ปรับปรงุ
ผวิถนนสายหลกัเทวาภิ
บาล (แจง้สนทิ) 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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48. โครงการขยายผวิ
จราจร ถนนหายโศรก (ชว่ง
สะพานไหมไทย- สดุเขต

เทศบาล) รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

49. โครงการตอ่เตมิ
หลงัคา ชั �น 3 หอสงูชม

เมอืง รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

50. โครงการกอ่สรา้ง
ตกแตง่ภายในหอสงูชม
เมอืง(รปูทรงโหวด)

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

51. โครงการกอ่สรา้งถนน
ค.ส.ล. และระบบระบายนํ�า
ถนนปัทมานนท ์ซอย 5

แยก 8 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

52. โครงการกอ่สรา้งระบบ
ระบายนํ�าแบบรางย ูพรอ้ม
ฝารางว ีค.ส.ล. ภายใน
ถนนปัทมานนท ์ซอย 5

แยก 4 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

53. โครงการกอ่สรา้งถนน
ค.ส.ล. และระบบระบายนํ�า
ถนนลําหว้ยเหนอื ซอย 21

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

54. โครงการกอ่สรา้งถนน
ระบบระบายนํ�า ถนนคุม้
แสนสขุ ซอย 4 แยก 3 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

55. โครงการกอ่สรา้งถนน
ค.ส.ล. ถนนราชการดําเนนิ

ซอย 2 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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56. โครงการกอ่สรา้งถนน
ค.ส.ล. และระบบระบายนํ�า
ถนนปัทมานนท ์ซอย 6

แยก 4 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

57. โครงการกอ่สรา้งระบบ
ระบายนํ�าแบบรางย ูพรอ้ม
ฝารางว ีค.ส.ล. ภายใน
ถนนรณชยัชาญยทุธซอย

7 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

58. โครงการกอ่สรา้งถนน
ค.ส.ล. และระบบระบายนํ�า
ถนนปัทมานนท ์ซอย 6

แยก 1 รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

59. โครงการกอ่สรา้ง
หอ้งนํ�าวดับงึพระลานชยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

60. โครงการกอ่สรา้ง
สาธารณูปโภคบา้นทอ้งถิ�น
ประชารัฐรว่มใจ เพื�อผู ้
ยากไรใ้นพื�นที�ชมุชนแออดั
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

ยทุธศาสตรท์ ี� 2 พฒันาดา้นเศรษฐกจิ

61. โครงการฝึกอาชพีแก่

กลุม่ผูส้นใจ รายงาน

โครงการฝึกอาชพีแก่
กลุม่ผูส้นใจ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

62. โครงการสง่เสรมิการ
ตลาดหนึ�งตําบลหนึ�ง
ผลติภณัฑ ์เทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการสง่เสรมิการ
ตลาดหนึ�งตําบลหนึ�ง
ผลติภณัฑ ์เทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด

145,000.00 128,665.00 128,665.00 16,335.00

63. โครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
รายงาน

โครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอ
เพยีง

30,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00

ยทุธศาสตรท์ ี� 3 พฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
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64. คา่อาหารกลางวนั
ระดบัอนุบาล-ชั �นประถม
ศกึษาปีที� 6 โรงเรยีนสงักดั
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

65. คา่อาหารกลางวนัศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

66. โครงการ
แขง่ขนัSBMLDโรงเรยีน
สงักดัเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการแขง่ขนั
SBMLD โรงเรยีนสงักดั
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

67. โครงการเชื�อม
สมัพันธไมตรรีะหวา่ง
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด กบั
เทศบาลเมอืงโอคอุซิโุมะ
ประเทศญี�ปุ่ นสถาบนัขงจื�
อมหาวทิยาลยั
มหาสารคามและเทศบาล
เมอืงฝางเฉงิกา่งและ
วทิยาลยัเตรยีมอนุบาล
กวา่งซสีาธารณรัฐ

ประชาชนจนี รายงาน

โครงการเชื�อมสมัพันธ์
ไมตรรีะหวา่งเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ดกบั
เทศบาลเมอืงโอคอุซิู
โมะ ประเทศญี�ปุ่ น
สถาบนัขงจื�อ
มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม เทศบาล
เมอืงฝางเฉงิกา่งและ
วทิยาลยัเตรยีมอนุบาล
กวา่งซ ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

312,850.00 0.00 0.00 312,850.00

68. โครงการเปิดอาคาร
เรยีนโรงเรยีนสงักดั
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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69. โครงการพัฒนาการ
เรยีนการสอนรว่มกบั
โรงเรยีนสาธติแหง่
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์
,จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั,โรงเรยีน
อนุบาลกรแกว้ ,
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
และมหาวทิยาลยัราชภฏั

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการพัฒนาการ
เรยีนการสอนรว่มกบั
โรงเรยีนสาธติแหง่
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โรงเรยีน
อนุบาลกรแกว้
มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม และ
มหาวทิยาลยัราชภฏั
รอ้ยเอ็ด

96,616.00 96,616.00 96,616.00 0.00

70. โครงการปรับปรงุ
หลกัสตูรสถานศกึษา
รายงาน

โครงการปรับปรงุ
หลกัสตูรสถานศกึษา

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00

71. โครงการพัฒนา
ปรับปรงุหอ้งสมดุโรงเรยีน 

รายงาน

โครงการพัฒนาการ
ปรับปรงุหอ้งสมดุ
โรงเรยีน

800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00

72. โครงการนทิรรศการ
แสดงผลงานทางวชิาการ
และแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการระดบัภาคและ

ระดบัประเทศ รายงาน

โครงการนทิรรศการ
แสดงผลงานทาง
วชิาการและแขง่ขนั
ทกัษะทางวชิาการระดบั
ภาคและระดบัประเทศ

700,000.00 0.00 0.00 700,000.00

73. โครงการนเิทศการ

ศกึษา รายงาน

โครงการนเิทศการ
ศกึษา

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

74. โครงการประกนั
คณุภาพการศกึษา 
รายงาน

โครงการประกนั
คณุภาพการศกึษา

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

75. โครงการแขง่ขนั
กจิกรรมทางวชิาการ 
รายงาน

โครงการแขง่ขนั
กจิกรรมทางวชิาการ

80,000.00 44,000.00 44,000.00 36,000.00
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76. โครงการแขง่ขนั
ทกัษะทางวชิาการรว่มกบั
สํานักงานเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษา

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการแขง่ขนัทกัษะ
ทางวชิาการรว่มกบั
สํานักงานเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษา
รอ้ยเอ็ด

150,000.00 37,840.00 37,840.00 112,160.00

77. โครงการประชมุคณะ
กรรมการสถานศกึษาขั �น
พื�นฐานและทศันศกึษาดู

งาน รายงาน

โครงการประชมุคณะ
กรรมการสถานศกึษา
ขั �นพื�นฐานและ
ทศันศกึษาดงูาน

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

78. โครงการมอบ
ประกาศนยีบตัรนักเรยีนที�
สําเร็จการศกึษาและ
ประชมุกอ่นปิดภาคเรยีน 

รายงาน

โครงการมอบใบ
ประกาศนยีบตัรนักเรยีน
ที�สําเร็จการศกึษาและ
ประชมุกอ่นปิดภาค
เรยีน

135,000.00 49,500.00 49,500.00 85,500.00

79. โครงการเด็กพกิารและ
เด็กพเิศษเรยีนรว่ม
โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการเด็กพกิารและ
เด็กพเิศษเรยีนรว่ม
โรงเรยีนสงักดัเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด

135,000.00 122,404.50 122,404.50 12,595.50

80. โครงการพัฒนาการ
เรยีนรูนั้กเรยีนและศกึษาดู
งานนอกสถานที� 
รายงาน

โครงการพัฒนาการ
เรยีนรูนั้กเรยีนและ
ศกึษาดงูานนอกสถาน
ที�

270,000.00 239,278.00 239,278.00 30,722.00

81. โครงการวนัคร ู
รายงาน

โครงการวนัครู 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

82. คา่อาหารเสรมิ (นม)
ระดบัอนุบาล-ชั �นประถม
ศกึษาปีที� 6 รร.สงักดั
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

83. โครงการอบรมและ
รณรงค ์ครวูทิยากรแกนนํา
ยาเสพตดิและเจา้หนา้ที�
อปท.ในสถานศกึษา 
รายงาน

โครงการอบรมและ
รณรงคค์รวูทิยากรแกน
นํายาเสพตดิและเจา้
หนา้ที� อปท. ในสถาน
ศกึษาเพื�อป้องกนัยา
เสพตดิในสถานศกึษา

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00
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84. โครงการพัฒนาครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

และผูเ้กี�ยวขอ้ง รายงาน

โครงการพัฒนาครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
และผูเ้กี�ยวขอ้ง

762,000.00 27,730.00 27,730.00 734,270.00

85. โครงการสง่เสรมิ รัก

การอา่น รายงาน

โครงการสง่เสรมิรักการ
อา่น

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

86. โครงการพัฒนาแหลง่
เรยีนรูข้องโรงเรยีนสําหรับ
เป็นฐานในการจัดการ
ศกึษาตลอดชวีติ 

รายงาน

โครงการพัฒนาแหลง่
เรยีนรูข้องโรงเรยีน
สําหรับเป็นฐานในการ
จัดการศกึษาตลอดชวีติ

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

87. โครงการพัฒนาครผูู ้
ดแูลเด็กของศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

88. โครงการประกวด
องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ�นที�จัดทําแผนพัฒนาการ

ศกึษาดเีดน่ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

89. โครงการเขา้รว่มชมุนุม
ลกูเสอืทอ้งถิ�นไทย
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

90. โครงการพัฒนาการ
จัดการศกึษาโดยใช ้
โรงเรยีนเป็นฐานในการ
พัฒนาทอ้งถิ�น (SBMLD) 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

91. โครงการสง่เสรมิการ
จัดกระบวนการเรยีนการ
สอนและการบรหิารตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง สถานศกึษาพอ
เพยีงสู ่?การเรยีนรูต้าม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอ

เพยีง? รายงาน

โครงการสง่เสรมิการจัด
กระบวนการเรยีนการ
สอนและการบรหิารตาม
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
สถานศกึษาพอเพยีงสู่
การเรยีนเรยีนรูต้ามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอ
เพยีง

600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00
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92. โครงการสรา้งและ
พัฒนาเครอืขา่ยการจัดทํา
แผนและงบประมาณ

ทางการศกึษา รายงาน

โครงการสรา้งและ
พัฒนาเครอืขา่ยการจัด
ทําแผนและงบประมาณ
ทางการศกึษา

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

93. โครงการศนูยก์ารเรยีน
รูด้า้นการทอ่งเที�ยวใน

สถานศกึษา รายงาน

โครงการศนูยก์ารเรยีนรู ้
ดา้นการทอ่งเที�ยวใน
สถานศกึษา

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

94. คา่ใชจ้า่ยกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีนศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

คา่ใชจ้า่ยกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด

46,500.00 43,430.00 43,430.00 3,070.00

95. คา่ใชจ้า่ยกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีนศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กหนองหญา้มา้ 
รายงาน

คา่ใชจ้า่ยกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กหนอง
หญา้มา้

16,400.00 16,340.00 16,340.00 60.00

96. คา่อปุกรณก์ารเรยีน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหนอง

หญา้มา้ รายงาน

คา่อปุกรณก์ารเรยีน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
หนองหญา้มา้

7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00

97. คา่อปุกรณก์ารเรยีน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

คา่อปุกรณก์ารเรยีน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด

21,600.00 20,200.00 20,200.00 1,400.00

98. คา่หนังสอืเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

คา่หนังสอืเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด

21,600.00 20,200.00 20,200.00 1,400.00

99. คา่หนังสอืเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญา้

มา้ รายงาน

คา่หนังสอืเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กหนอง
หญา้มา้

7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00

100. คา่เครื�องแบบ
นักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

คา่เครื�องแบบนักเรยีน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด

32,400.00 30,300.00 30,300.00 2,100.00
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101. คา่เครื�องแบบ
นักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กหนองหญา้มา้ 
รายงาน

คา่เครื�องแบบนักเรยีน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
หนองหญา้มา้

11,400.00 11,400.00 11,400.00 0.00

102. คา่ใชจ้า่ยในการ
นเิทศตดิตามและประเมนิ
ผลบรหิารการจัดการศกึษา
ตลอดชวีติขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น 

รายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการนเิทศ
ตดิตามและประเมนิผล
บรหิาร การจัดการ
ศกึษาตลอดชวีติของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

103. คา่ใชจ้า่ยในการสง่
เสรมิองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�นที�จัดทําแผน
พัฒนาการศกึษาดเีดน่ 

รายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�นที�จัดทําแผน
พัฒนาการศกึษาดเีดน่

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

104. โครงการเงนิอดุหนุน
สําหรับการพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการศกึษา
อเิล็กทรอนกิสข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นเพื�อ
เขา้สูป่ระเทศไทย 4.0 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

105. โครงการขบัเคลื�อน
การสรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพ
ตดิในเด็กและเยาวชนนอก

สถานศกึษา รายงาน

โครงการขบัเคลื�อนการ
สรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพ
ตดิในเด็กและเยาวชน
นอกสถานศกึษา

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

106. คา่ปัจจัยพื�นฐาน
สําหรับเด็กยากจนระดบั

ประถมศกึษา รายงาน

คา่ปัจจัยพื�นฐานสําหรับ
เด็กยากจนระดบัประถม
ศกึษา

701,200.00 287,000.00 287,000.00 414,200.00

107. คา่จัดการเรยีนการ
สอนรายหวัระดบัอนุบาล 

รายงาน

คา่จัดการเรยีนการสอน
รายหวัระดบัอนุบาล

1,431,400.00 1,420,350.00 1,420,350.00 11,050.00
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108. คา่จัดการเรยีนการ
สอนรายหวัศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

คา่จัดการเรยีนการสอน
รายหวัศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

183,600.00 158,900.00 158,900.00 24,700.00

109. คา่จัดการเรยีนการ
สอนรายหวัศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กหนองหญา้มา้ 
รายงาน

คา่จัดการเรยีนการสอน
รายหวัศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กหนองหญา้มา้

64,600.00 48,400.00 48,400.00 16,200.00

110. คา่จัดการเรยีนการ
สอนรายหวัระดบัประถม

ศกึษา รายงาน

คา่จัดการเรยีนการสอน
รายหวัระดบัประถม
ศกึษา

6,180,700.00 6,011,600.00 6,011,600.00 169,100.00

111. คา่อปุกรณก์ารเรยีน
ระดบัประถมศกึษา 
รายงาน

คา่อปุกรณก์ารเรยีน
ระดบัประถมศกึษา

1,268,700.00 1,233,960.00 1,233,960.00 34,740.00

112. คา่อปุกรณก์ารเรยีน

ระดบัอนุบาล รายงาน

คา่อปุกรณก์ารเรยีน
ระดบัอนุบาล

168,400.00 167,100.00 167,100.00 1,300.00

113. คา่เครื�องแบบ
นักเรยีนระดบัประถมศกึษา
รายงาน

คา่เครื�องแบบนักเรยีน
ระดบัประถมศกึษา

1,171,100.00 1,137,960.00 1,137,960.00 33,140.00

114. คา่กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีนระดบัประถมศกึษา 
รายงาน

คา่กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีนระดบัประถมศกึษา

1,561,500.00 1,518,720.00 1,518,720.00 42,780.00

115. คา่กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ รายงาน

คา่กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้

1,174,000.00 1,152,360.00 1,152,360.00 21,640.00

116. คา่กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย รายงาน

คา่กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย

435,100.00 430,350.00 430,350.00 4,750.00

117. คา่ใชจ้า่ยกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีนระดบัอนุบาล 

รายงาน

คา่ใชจ้า่ยกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีนระดบั
อนุบาล

362,100.00 359,265.00 359,265.00 2,835.00
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118. คา่เครื�องแบบ
นักเรยีนระดบัอนุบาล 

รายงาน

คา่เครื�องแบบนักเรยีน
ระดบัอนุบาล

252,600.00 248,700.00 248,700.00 3,900.00

119. คา่หนังสอืเรยีนระดบั

อนุบาล - ป.6 รายงาน

คา่หนังสอืเรยีนระดบั
อนุบาล - ป.6

2,426,200.00 2,359,393.00 2,359,393.00 66,807.00

120. คา่เครื�องแบบ
นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ รายงาน

คา่เครื�องแบบนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ตน้

600,300.00 578,250.00 578,250.00 22,050.00

121. คา่เครื�องแบบ
นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย รายงาน

คา่เครื�องแบบนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย

229,000.00 224,000.00 224,000.00 5,000.00

122. คา่จัดการเรยีนการ
สอน (รายหวั) ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

รายงาน

คา่จัดการเรยีนการสอน
(รายหวั) ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้

4,669,000.00 4,662,400.00 4,662,400.00 6,600.00

123. คา่จัดการเรยีนการ
สอน (รายหวั) ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

รายงาน

คา่จัดการเรยีนการสอน
(รายหวั) ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย

1,740,400.00 1,721,400.00 1,721,400.00 19,000.00

124. คา่จัดการเรยีนการ
สอนรายหวั (Top Up)
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

รายงาน

คา่จัดการเรยีนการสอน
รายหวั (Top Up) ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้

384,000.00 381,500.00 381,500.00 2,500.00

125. คา่ปัจจัยพื�นฐาน
สําหรับนักเรยีนยากจน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

รายงาน

คา่ปัจจัยพื�นฐานสําหรับ
นักเรยีนยากจน ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้

1,200,600.00 411,000.00 411,000.00 789,600.00

126. คา่หนังสอืเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา ม.1 - ม. 6 

รายงาน

คา่หนังสอืเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา ม.1-ม.6

1,705,900.00 1,654,163.00 1,654,163.00 51,737.00
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127. คา่อปุกรณก์ารเรยีน
การสอนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ รายงาน

คา่อปุกรณก์ารเรยีนการ
สอนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้

560,300.00 549,990.00 549,990.00 10,310.00

128. คา่อปุกรณก์ารเรยีน
การสอนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

129. โครงการรณรงคเ์พื�อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ แกเ่ด็กและ
เยาวชนในสถานศกึษา 
รายงาน

โครงการรณรงคเ์พื�อ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิแกเ่ด็ก
และเยาวชนในสถาน
ศกึษา

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

130. โครงการประกวดวง
ดนตร ี?พลาญชยัมวิสคิ

เฟสตวิลั? รายงาน

โครงการประกวดวง
ดนตรพีลาญชยัมวิสคิ
เฟสตวิลั

135,000.00 134,152.00 134,152.00 848.00

131. โครงการพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศ 

รายงาน

โครงการพัฒนาภาษา
ตา่งประเทศ

2,600,000.00 1,763,000.00 1,763,000.00 837,000.00

132. โครงการเขา้คา่ยทาง

วชิาการ รายงาน

โครงการเขา้คา่ยทาง
วชิาการ

225,000.00 0.00 0.00 225,000.00

133. โครงการเก็บตวัฝึก
ซอ้มนักกฬีา กอ่นเขา้รว่ม
การแขง่ขนักฬีานักเรยีน
องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ�นแหง่ประเทศไทย รอบ
คดัเลอืกระดบัภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนอืและรอบชงิ
ชนะเลศิระดบัประเทศ 

รายงาน

โครงการเก็บตวัฝึกซอ้ม
นักกฬีากอ่นเขา้รว่มการ
แขง่ขนักฬีานักเรยีน
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น แหง่
ประเทศไทยรอบคดั
เลอืกระดบัภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนอืและรอง
ชงิชนะเลศิระดบั
ประเทศ

800,000.00 798,960.00 798,960.00 1,040.00
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134. โครงการสง่นักกฬีา
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�นแหง่
ประเทศไทย รอบคดัเลอืก
ระดบัภาคตะวนัออกเฉียง 
รายงาน

โครงการสง่นักกฬีาเขา้
รว่มการแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�นแหง่
ประเทศไทยรอบชงิชนะ
เลศิระดบัประเทศ

700,000.00 699,523.00 699,523.00 477.00

135. โครงการสง่นักกฬีา
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�นแหง่
ประเทศไทยรอบชงัชนะ
เลศิระดบัประเทศ 

รายงาน

โครงการสง่นักกฬีาเขา้
รว่มการแขง่ขนักฬีา
นักเรยีนองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�นแหง่
ประเทศไทยรอบชงิชนะ
เลศิระดบัประเทศ

700,000.00 699,523.00 699,523.00 477.00

136. โครงการประกวดการ
เตน้ประกอบเพลงพลาญ
ชยัCOVER DANCE

รายงาน

โครงการประกวดการ
เตน้ประกอบเพลง
พลาญชยั COVER
DANCE FESTIVAL

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

137. โครงการเป็นเจา้ภาพ
จัดการแขง่ขนั
วอลเลยบ์อลชายหาดรว่ม
กบัสมาคมวอลเลยบ์อล
แหง่ประเทศไทย และ

จังหวดัรอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการเป็นเจา้ภาพ
จัดการแขง่ขนั
วอลเลยบ์อลชายหาด
รว่มกบัสมาคม
วอลเลยบ์อลแหง่
ประเทศไทย และ
จังหวดัรอ้ยเอ็ด

0.00 0.00 0.00 0.00

138. โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

139. โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชวีติ
เด็กและเยาวชน นอกระบบ
การศกึษาในเขตเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการสง่เสรมิ และ
พัฒนาคณุภาพชวีติเด็ก
และเยาวชน นอกระบบ
การศกึษาในเขต
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด

150,000.00 69,590.00 69,590.00 80,410.00

140. โครงการวนัเยาวชน

แหง่ชาต ิ รายงาน

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
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141. โครงการแขง่ขนักฬีา
สใีนโรงเรยีนสงักดั
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

142. โครงการฝึกซอ้มและ
รว่มการแขง่ขนักฬีาเพื�อ

ความเป็นเลศิ รายงาน

โครงการฝึกซอ้มและ
รว่มการแขง่ขนักฬีาเพื�อ
ความเป็นเลศิ

150,000.00 22,520.00 22,520.00 127,480.00

143. โครงการจัดงานวนั

เด็กแหง่ชาต ิ รายงาน

โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00

144. โครงการเขา้คา่ยพัก
แรมลกูเสอื-ยวุกาชาดและ
เนตรนาร ีกลุม่โรงเรยีน
สงักดัเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการเขา้คา่ยพัก
แรมลกูเสอื-ยวุกาชาด
และเนตรนาร ีกลุม่
โรงเรยีนสงักดัเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด

100,000.00 99,920.00 99,920.00 80.00

145. โครงการฝึกอบรมผู ้
กํากบัลกูเสอืและยวุกาชาด
ของพนักงานครแูละ
บคุลากรในสงักดัเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

146. โครงการแขง่ขนั
กฬีา?บาสเกตบอลพลาญ

ชยัคพั? รายงาน

โครงการแขง่ขนักฬีา
บาสเกตบอล พลาญชยั
คพั

0.00 0.00 0.00 0.00

147. โครงการแขง่ขนักฬีา
ฟตุซอล?พลาญชยัคพั? 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

148. โครงการแขง่ขนักฬีา
ตะกรอ้?พลาญชยัคพั? 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

149. โครงการจัดงาน
ประเพณีบญุผะเหวด

จังหวดัรอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการจัดงาน
ประเพณีบญุผะเหวด
จังหวดัรอ้ยเอ็ด

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00
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150. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์

รายงาน

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

151. โครงการตกับาตรวนั

อาทติย ์ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

152. โครงการจัดงาน
ประเพณีสบืสานตํานาน
เทยีนพรรษา 101 

รายงาน

โครงการจัดงาน
ประเพณีสบืสานตํานาน
เทยีนเขา้พรรษา 101

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

153. โครงการสกัการะเจา้
พอ่มเหศกัดานุภาพ 

รายงาน

โครงการสกัการะเจา้พอ่
มเหศกัดานุภาพ

40,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

154. โครงการจัดงา
นบญุซาํฮะและสกัการะ
ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง 
รายงาน

โครงการจัดงานบญุซํา
ฮะและสกัการะศาลเจา้
พอ่หลกัเมอืง

40,000.00 5,000.00 5,000.00 35,000.00

155. โครงการจัดงาน
ประเพณีออกพรรษา 
รายงาน

โครงการจัดงาน
ประเพณีออกพรรษา

300,000.00 278,386.00 278,386.00 21,614.00

156. โครงการสบืสาน
ตํานานประเพณีบญุกฐนิ 

รายงาน

โครงการสบืสานตํานาน
ประเพณีบญุกฐนิ

142,300.00 142,298.00 142,298.00 2.00

157. โครงการแสดงตน
เป็นพทุธมามกะ 
รายงาน

โครงการแสดงตนเป็น
พทุธมามะกะ

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

158. โครงการจัดงาน
ประเพณีสมมานํ�าคนืเพ็ง

เสง็ประทปี รายงาน

โครงการจัดงาน
ประเพณีสมมานํ�าคนื
เพ็งเสง็ประทปี

1,000,000.00 914,850.00 914,850.00 85,150.00

159. โครงการสนับสนุน

หน่วยงานอื�น ๆ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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160. คา่อาหารกลางวนั
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหนอง

หญา้มา้ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

161. คา่อาหารกลางวนั
นักเรยีนโรงเรยีนกฬีาทอ้ง
ถิ�นจังหวดัรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

162. เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการคา่อาหารกลางวนั
นักเรยีน รร.สงักดั
สพป.เขต 1เงนิอดุหนุนคา่
อาหารกลางวนันักเรยีน
ระดบัอนุบาล-ชั �นประถม
ศกึษาปีที� 6โรงเรยีนเมอืง
และโรงเรยีนอนุบาล

รอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

163. อาหารเสรมิ (นม)
สําหรับนักเรยีนโรงเรยีน
เมอืงรอ้ยเอ็ดและนักเรยีน
โรงเรยีนอนุบาลรอ้ยเอ็ด
จํานวน 6,600 คน รวม

260 วนั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

164. จัดซื�ออาหารเสรมิ
(นม)สําหรับเด็กเล็กศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด จํานวน180
คน รวม 280 วนั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

165. จัดซื�ออาหารเสรมิ
(นม) สําหรับเด็กเล็กศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญา้
มา้ จํานวน 50 คน รวม

280 วนั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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166. จัดซื�ออาหารเสรมิ
(นม) สําหรับนักเรยีนกฬีา
ทอ้งถิ�น จํานวน 60 คน

รวม 260 วนั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

167. กอ่สรา้งสนามเด็ก
เลน่สรา้งปัญญาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญา้
มา้ เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด
จังหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

168. จัดซื�อชดุอปุกรณ์
สําหรับหอ้งเรยีนโครงการ
พัฒนาคณุภาพการศกึษา
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ
DLTV โรงเรยีนเทศบาลวดั
บรูพาภริาม จํานวน 1 ชดุ 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

169. จัดซื�อชดุอปุกรณ์
สําหรับหอ้งเรยีนโครงการ
พัฒนาคณุภาพการศกึษา
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ
DLTV โรงเรยีนเทศบาลวดั
ราษฏรอทุศิ จํานวน 1 ชดุ 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

170. จัดซื�อชดุอปุกรณ์
สําหรับหอ้งเรยีนโครงการ
พัฒนาคณุภาพการศกึษา
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ
DLTV โรงเรยีนเทศบาลวดั
สระทอง จํานวน 1 ชดุ 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

171. คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชมุคณะกรรมการ
ประสานวชิาการระดบักลุม่

จังหวดั รายงาน

คา่ใชจ้า่ยในการประชมุ
คณะกรรมการประสาน
งานวชิาการ (ระดบักลุม่
จังหวดั)

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

ยทุธศาสตรท์ ี� 4 พฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
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172. โครงการออกตรวจ
ทอ่ธารประปา ดบัเพลงิ
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

173. โครงการออกตรวจ
เครื�องเคมดีบัเพลงิ 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

174. โครงการจัดทําแผน
ปฏบิตักิารในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

175. โครงการตรวจแนะนํา
การป้องกนัและระงับอคัคี
ภยัตามอาคาร ที�มคีวาม
เสี�ยงภยั 9 ประเภท 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

176. โครงการสั�งใชอ้ปพร.
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

177. โครงการฝึกอบรม

อปพร. รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

178. โครงการจัดตั �งศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนน ชว่ง
เทศกาลปีใหมแ่ละ

สงกรานต ์ รายงาน

โครงการจัดตั �งศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มป้องกนั
และลดอบุตัเิหตทุาง
ถนนชว่งเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

7,000.00 6,480.00 6,480.00 520.00

179. โครงการฝึกซอ้ม
แผนป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

180. โครงการจัด กจิกรรม

วนั อปพร. รายงาน

โครงการจัดกจิกรรมวนั
อปพร.

0.00 0.00 0.00 0.00
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181. โครงการป้องกนั และ
ระงับอคัคภียัโดยใชช้มุชน

เป็นฐาน รายงาน

โครงการป้องกนัและ
ระงับอคัคภียัโดยใช ้
ชมุชนเป็นฐาน

20,000.00 19,980.00 19,980.00 20.00

182. โครงการฝึกซอ้มเจา้
หนา้ที�ของศนูยค์วามรว่ม
มอืดา้นบรรเทาสาธารณ

ภยัฯ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

183. โครงการตรวจ
ประเมนิความพรอ้มศนูย์
ความรว่มมอืดา้นบรรเทา

สาธารณภยั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

184. โครงการอบรมดบั
เพลงิเบื�องตน้ใหแ้ก่
พนักงานสถานประกอบ
การภายในเขตพื�นที�ศนูย์
ความรว่มมอืดา้นบรรเทา

สาธารณภยัฯ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

185. โครงการอบรม ให ้
ความรูแ้กป่ระชาชนดา้น
การป้องกนัและระงับอคัคี

ภยั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

186. โครงการประเมนิ
ความพงึพอใจของ
ประชาชนตอ่การบรกิาร
ของศนูยค์วามรว่มมอืดา้น
บรรเทาสาธารณภยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

187. โครงการสนับสนุน
ศนูยค์วามรว่มมอืดา้น
บรรเทา สาธารณภยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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188. โครงการประเมนิ
องคก์รปกครอง สว่นทอ้ง
ถิ�นที�ม ีผลงานดเีดน่ดา้น
การป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

189. โครงการจัดระบบ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ภายในเขตเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

190. โครงการควบคมุ การ
โฆษณาโดยใชเ้ครื�อง

ขยายเสยีง รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

191. โครงการกวดขนั การ
ปิดแผน่ประกาศ 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

192. โครงการจัดระเบยีบ
ที�สาธารณะและ ทางเทา้
ในเวลากลางคนื 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

193. โครงการรณรงค์
ป้องกนัและควบคมุโรคไข ้
เลอืดออกในเขตเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

194. โครงการหน่วย
สาธารณสขุสมัพันธ ์

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

195. โครงการรณรงค์
ป้องกนัขาดสารไอโอดนี
และสง่เสรมิการบรโิภคสาร
ไอโอดนีในเขตเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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196. โครงการสง่เสรมิสขุ
ภาพเด็กแรกเกดิ - 5 ปี
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

197. โครงการป้องกนัโรค
และควบคมุโรคไมต่ดิตอ่
เรื�อรงในเขตเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด(โรคเบาหวาน โรค
ความดนัโลหติสงู โรค
หลอดเลอืดสมองและโรค

อว้นลงพงุ) รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

198. โครงการโรงเรยีนสง่

เสรมิสขุภาพ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

199. โครงการใกลบ้า้น

ใกลใ้จ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

200. โครงการป้องกนัและ

ควบคมุวณัโรค รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

201. โครงการพัฒนา
ศกัยภาพการดําเนนิงาน
สรา้งเสรมิสขุภาพภาค

ประชาชน รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

202. โครงการเกง่กอ่นเกดิ
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

203. โครงการสง่เสรมิสขุ

ภาพผูส้งูอาย ุ รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

204. โครงการป้องกนั
ควบคมุภาวะโภชนาการ
เกนิในเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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205. โครงการสง่เสรมิสขุ
ภาพพระภกิษุสามเณร 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

206. โครงการรณรงค์
ป้องกนัและควบคมุโรคที�
ระบาดตามฤดกูาล 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

207. โครงการตรวจคดั
กรองมะเร็งเตา้นมและ
มะเร็งปากมดลกู 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

208. โครงการพระราชดําริ
ดา้นสาธารณสขุ 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

209. โครงการแวน่แกว้

เพื�อนอ้ง รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

210. โครงการรณรงค์
ป้องกนัและควบคมุโรค
ตดิตอ่จากสตัว ์สูค่น 

รายงาน

โครงการรณรงคป้์องกนั
และควบคมุโรคตดิตอ่
จากสตัวส์ูค่น

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

211. โครงการสนับสนุน
กองทนุหลกัประกนั
สขุภาพระดบัทอ้งถิ�น 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

212. โครงการอาหาร

ปลอดภยั รายงาน

โครงการอาหาร
ปลอดภยั

80,000.00 79,176.00 79,176.00 824.00

213. โครงการพัฒนาและ
ยกระดบัมาตรฐานสถาน
บรกิารแตง่ผม -เสรมิสวย
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด
รายงาน

โครงการพัฒนาและยก
ระดบัมาตรฐานสถาน
บรกิารแตง่ผม-เสรมิ
สวย เทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00



11/18/2020 ระบบสารสนเทศเพื�อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท.

e-plan.dla.go.th/operate5s.jsp 28/36

214. โครงการพัฒนาและ
ยกระดบัมาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื�อ รายงาน

โครงการพัฒนาและยก
ระดบัมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื�อเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด

100,000.00 64,936.00 64,936.00 35,064.00

215. โครงการพัฒนาและ
ยกระดบัมาตรฐานสถาน

ประกอบการ รายงาน

โครงการพัฒนาและยก
ระดบัมาตรฐานสถาน
ประกอบการ

90,000.00 83,800.00 83,800.00 6,200.00

216. โครงการสขุาน่าใช ้

รายงาน

โครงการสขุาน่าใช ้ 60,000.00 17,200.00 17,200.00 42,800.00

217. โครงการสขุาภบิาล
อาหารในโรงเรยีน 

รายงาน

โครงการสขุาภบิาล
อาหารในโรงเรยีน

50,000.00 49,119.00 49,119.00 881.00

218. โครงการอบรมเครอื
ขา่ยป้องกนัโรคตดิตอ่ใน

ชมุชน รายงาน

โครงการอบรมเครอื
ขา่ยป้องกนัโรคตดิตอ่
ในชมุชน

50,000.00 20,380.00 20,380.00 29,620.00

219. โครงการทําบญุ

ตลาด รายงาน

โครงการทําบญุตลาด 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

220. โครงการใสใ่จดแูล
หว่งใยผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

221. โครงการใกลบ้า้น
ใกลใ้จผูส้งูวยัสขุภาพดี
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

222. โครงการชว่ยเหลอื ผู ้

ประสบภยั รายงาน

โครงการชว่ยเหลอืผู ้
ประสบภยั

100,000.00 19,500.00 19,500.00 80,500.00

223. โครงการดา้นการ
พัฒนาสตรแีละครอบครัว 
รายงาน

โครงการดา้นการพัฒนา
สตรแีละครอบครัว

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
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224. โครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร 
รายงาน

โครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

225. โครงการพัฒนาและ
ควบคมุการฌาปนกจิ

สงเคราะห ์ รายงาน

โครงการพัฒนาและ
ควบคมุการฌาปนกจิ
สงเคราะห์

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

226. โครงการพัฒนาและ
ยกระดบัมาตรฐานหอพัก
ในเขตเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการพัฒนาและยก
ระดบัมาตรฐานหอพัก
ในเขตเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

500.00 0.00 0.00 500.00

227. โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกนัยาเสพตดิในชมุชน
รายงาน

โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกนัยาเสพตดิใน
ชมุชน

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

228. โครงการบา้นพักสนัุข
จรจัดเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการบา้นพักสนัุข
จรจัด เทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

65,000.00 64,650.00 64,650.00 350.00

229. โครงการรณรงคฉ์ีด
วคัซนีป้องกนัควบคมุโรค

พษิสนัุขบา้ รายงาน

โครงการรณรงคฉ์ีด
วคัซนีป้องกนัควบคมุ
โรคพษิสนัุขบา้

20,000.00 18,680.00 18,680.00 1,320.00

230. โครงการพัฒนา
สถานที�จําหน่ายเนื�อสตัว์
สะอาดปลอดภยัใสใ่จผู ้

บรโิภค รายงาน

โครงการพัฒนาสถานที�
จําหน่ายเนื�อสตัวส์ะอาด
ปลอดภยัใสใ่จผูบ้รโิภค

50,000.00 41,195.00 41,195.00 8,805.00

231. โครงการเบี�ยยงัชพีผู ้

สงูอาย ุ รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 29,305,200.00 26,722,700.00 26,722,700.00 2,582,500.00

232. โครงการเบี�ยยงัชพี

คนพกิาร รายงาน

เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 5,760,000.00 5,080,800.00 5,080,800.00 679,200.00

233. โครงการเบี�ยยงัชพีผู ้

ป่วยเอดส ์ รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 252,000.00 237,000.00 237,000.00 15,000.00
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234. โครงการสมทบ
กองทนุสวสัดกิารชมุชน 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

235. โครงการพลงัคนไทย
รว่มใจป้องกนัไวรัสโคโรนา
(COVID - ๑๙) 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

ยทุธศาสตรท์ ี� 5 พฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

236. โครงการสรา้ง
จติสํานกึและความ
ตระหนักดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

รายงาน

โครงการสรา้งจติสํานกึ
และความตระหนักดา้น
สิ�งแวดลอ้ม

270,000.00 265,567.00 265,567.00 4,433.00

237. โครงการปลกูจติ
สํานกึการพัฒนาความ
สะอาดในบงึพลาญชยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

238. โครงการปรับปรงุไฟ
สอ่งนํ�าพใุนบงึพลาญชยั
จดุหนา้ศาลเจา้พอ่

หลกัเมอืง รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

239. โครงการปรับปรงุ
นํ�าพใุนบงึพลาญชยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

240. โครงการพัฒนาการ
รักษาความสะอาดในเขต
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

โครงการพัฒนาการ
รักษาความสะอาดใน
เขตเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

100,000.00 47,815.00 47,815.00 52,185.00

ยทุธศาสตรท์ ี� 6 พฒันาดา้นการบรหิาร การเมอืงการปกครอง

241. โครงการจัดทํา
รายงานแสดงผลการ
ปฏบิตังิานตามนโยบายผู ้

บรหิารประจําปี รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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242. โครงการจัดงานวนั

เทศบาล รายงาน

โครงการจัดงานวนั
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00

243. โครงการจัดการเลอืก
ตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นและ
ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น 

รายงาน

โครงการจัดการเลอืก
ตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�น
และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น

610,000.00 510.00 510.00 609,490.00

244. โครงการจัดงานวนั

ทอ้งถิ�นไทย รายงาน

โครงการจัดงานวนัทอ้ง
ถิ�นไทย

50,000.00 49,550.00 49,550.00 450.00

245. โครงการจัดทําคูม่อื
บรกิารประชาชน 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

246. โครงการปรับลดการ

ใชพ้ลงังาน รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

247. โครงการอบรมให ้
ความรูพ้ื�นฐานในการ

ปฏบิตังิาน รายงาน

โครงการอบรมใหค้วาม
รูพ้ื�นฐานในการปฏบิตั ิ
งาน

30,000.00 29,655.00 29,655.00 345.00

248. โครงการฝึกอบรม
และศกึษาดงูานเพื�อพัฒนา
ศกัยภาพของพนักงาน
เทศบาลตําแหน่งสายงาน
นักบรหิารของเทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการอบรมและ
ศกึษาดงูานเพื�อพัฒนา
ศกัยภาพของพนักงาน
เทศบาลตําแหน่งสาย
งานนักบรหิารของ
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด

40,000.00 38,800.00 38,800.00 1,200.00

249. โครงการอบรม
คณุธรรมจรยิธรรม 

รายงาน

โครงการอบรมคณุธรรม
จรยิธรรม

30,000.00 8,551.00 8,551.00 21,449.00

250. โครงการอบรมให ้
ความรูเ้กี�ยวกบัสวสัดกิาร
ดา้นประกนัสงัคมและ
สวสัดกิารดา้นอื�น ๆ
รายงาน

โครงการอบรมใหค้วาม
รูเ้กี�ยวกบัสวสัดกิารดา้น
ประกนัสงัคมและ
สวสัดกิารดา้นอื�นๆ

0.00 0.00 0.00 0.00
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251. โครงการคดัเลอืก
พนักงานเทศบาล
พนักงานครเูทศบาล
ลกูจา้งประจําและพนักงาน

จา้งฯ ดเีดน่ รายงาน

โครงการคดัเลอืก
พนักงานเทศบาล
พนักงานครเูทศบาล
ลกูจา้งประจําและพนัก
งานจา้งฯ ดเีดน่

30,000.00 28,400.00 28,400.00 1,600.00

252. การประกวดสํานัก

ทะเบยีนดเีดน่ รายงาน

โครงการประกวดสํานัก
ทะเบยีนดเีดน่

0.00 0.00 0.00 0.00

253. โครงการอบรมเครอื
ขา่ยอาสาสมคัรชมุชนดา้น
การทะเบยีนราษฎร 
รายงาน

โครงการอบรมเครอื
ขา่ยอาสาสมคัรชมุชน
ดา้นการทะเบยีนราษฎร

35,000.00 31,755.00 31,755.00 3,245.00

254. โครงการบรกิารดา้น
บตัรประจําตวัประชาชน
เคลื�อนที�เนื�องในกจิกรรม
วนัเด็กแหง่ชาต ิ

รายงาน

โครงการบรกิารดา้น
บตัรประจําตวัประชาชน
เคลื�อนที� เนื�องใน
กจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ

6,000.00 5,660.00 5,660.00 340.00

255. โครงการอบรม
พัฒนาบคุลากรเพื�อเพิ�มขดี
ความสามารถในการปฏบิตั ิ

งาน รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

256. โครงการปรับปรงุ
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์(GIS) 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

257. โครงการจัดทํา
เทศบญัญัตงิบประมาณ
รายจา่ยประจําปีของ
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

โครงการจัดทํา
เทศบญัญัตงิบประมาณ
รายจา่ยประจําปีของ
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด

100,000.00 91,390.00 91,390.00 8,610.00

258. โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

50,000.00 12,045.00 12,045.00 37,955.00
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259. โครงการรับการ
ประเมนิองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ�น รายงาน

โครงการรับการประเมนิ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น

350,000.00 297,966.95 297,966.95 52,033.05

260. โครงการรับฟังความ
คดิเห็นของประชาชน 

รายงาน

โครงการรับฟังความคดิ
เห็นของประชาชน

50,000.00 10,194.00 10,194.00 39,806.00

261. โครงการศกึษาเพื�อ
วางระบบการเชื�อมตอ่เครอื
ขา่ยสง่สญัญาณภาพระยะ
ไกล พรอ้มตดิตั �งกลอ้ง
โทรทศันว์งจรปิดและ
พัฒนาระบบควบคมุ
นํารอ่งSmart city(ระยะที�

2) รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

262. โครงการพัฒนา
บคุลากรที�ปฏบิตังิานดา้น

การเงนิ รายงาน

โครงการพัฒนาบคุลา
กรที�ปฎบิตังิานดา้นการ
เงนิ

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

263. โครงการพัฒนา
บคุลากรที�ปฏบิตังิานดา้น

พัสด ุ รายงาน

โครงการพัฒนาบคุลา
กรที�ปฎบิตังิานดา้น
พัสดุ

30,000.00 29,500.00 29,500.00 500.00

264. โครงการกอ่สรา้งสี

ขาว รายงาน

โครงการกอ่สรา้งสขีาว 20,000.00 13,650.00 13,650.00 6,350.00

265. โครงการสํารวจ
ปรับปรงุขอ้มลูแผนที�ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์นิ 

รายงาน

โครงการสํารวจปรับปรงุ
ขอ้มลูแผนที�ภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ

80,000.00 66,940.00 66,940.00 13,060.00

266. โครงการบรกิารตอ่
สญัญาตลาดและการเชา่
ทรัพยส์นิของเทศบาลฯ
นอกสถานที�และนอกเวลา

ราชการ รายงาน

โครงการบรกิารตอ่
สญัญาตลาดและการ
เชา่ทรัพยส์นิของเทศ
บาลฯ นอกสถานที�และ
นอกเวลาราชการ

32,000.00 31,780.00 31,780.00 220.00
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267. โครงการตดิตั �ง
โปรแกรมบรหิารจัดการ
ระบบการควบคมุเอกสาร
แผนที�ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ เทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

268. โครงการ
ประชาสมัพันธภ์าษีอากร
ใบอนุญาตและคา่
ธรรมเนยีมตา่ง ๆ 
รายงาน

โครงการประชาสมัพันธ์
ภาษีอากร ใบอนุญาต
และคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ

180,000.00 179,280.00 179,280.00 720.00

269. โครงการจัดทํา
เทศบญัญัตแิละระเบยีบฯ
ของเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

โครงการจัดทํา
เทศบญัญัตแิละ
ระเบยีบฯ ของเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด

10,000.00 9,990.00 9,990.00 10.00

270. โครงการซอ่มแซม
รถยนตสํ์านักการศกึษา 
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

271. โครงการเชื�อมตอ่
อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงูใน
การจัดเก็บขอ้มลู
สารสนเทศของสํานักการ
ศกึษาและโรงเรยีนใน
สงักดัเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

โครงการเชื�อมตอ่
อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู
ในการจัดเก็บขอ้มลู
สารสนเทศของสํานัก
การศกึษาและโรงเรยีน
ในสงักดัเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ด

134,400.00 134,400.00 134,400.00 0.00

272. โครงการเชา่พื�นที�จัด
ทําเว็บไซดสํ์านักการ
ศกึษาและโรงเรยีนใน
สงักดัและจดทะเบยีนโด
เมนเนม (ซื�อเว็บไซด)์
สํานักการศกึษา เทศบาล

เมอืงรอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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273. โครงการสง่เสรมิการ
มสีว่นรว่ม ของชมุชนใน
การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
คา่บรกิารเก็บขนกําจัด
มลูฝอยเพิ�มรายไดท้อ้งถิ�น
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด
รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

274. โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการสํารวจ
สถานประกอบการ ตามพ
ระราชบญัญัตกิาร
สาธารณสขุ พ.ศ.2535 

รายงาน

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการสํารวจ
สถานประกอบการ
ตามพระราชบญัญัตกิาร
สาธารณสขุ พ.ศ.2535

50,000.00 47,600.00 47,600.00 2,400.00

275. โครงการบรกิารตอ่ใบ
อนุญาตสถานประกอบการ
ตามพระราชบญัญัตกิาร
สาธารณสขุ พ.ศ.2535 

รายงาน

โครงการบรกิารตอ่ใบ
อนุญาตสถานประกอบ
การ ตามพระราช
บญัญัตกิารสาธารณสขุ
พ.ศ.2535

30,000.00 4,800.00 4,800.00 25,200.00

276. โครงการตดิตั �งกลอ้ง
วงจรปิด CCTV ภายใน
ตลาดเทศบาลเมอืง

รอ้ยเอ็ด รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

277. โครงการองคก์ร
หว่งใยใสใ่จเอดสใ์นที�

ทํางาน รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

278. โครงการตดิตั �งระบบ
ความปลอดภยักลอ้ง
วงจรปิด CCTVภายในเขต
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด

279. โครงการปรับปรงุ
พื�นที�อาคารศนูยบ์รกิารรว่ม
แบบเบ็ดเสร็จ เทศบาล
เมอืงรอ้ยเอ็ด(บรเิวณ
สํานักงาน ปปช.เดมิ) 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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280. โครงการจัดทําระบบ
และขอ้มลูชมุชน 

รายงาน

โครงการจัดทําระบบ
และขอ้มลูชมุชน

16,000.00 2,044.00 2,044.00 13,956.00

281. โครงการยา้ยชมุชน/
จัดหาที�อยูใ่หมผู่บ้กุรกุ

คลองคเูมอืง รายงาน

โครงการยา้ยชมุชน /
จัดหาที�อยูใ่หม ่ผูบ้กุรกุ
คลองคเูมอืง

50,000.00 17,152.00 17,152.00 32,848.00

282. โครงกาiฝึกอบรม
คณะกรรมการชมุชน 

รายงาน

โครงการฝึกอบรมคณะ
กรรมการชมุชน

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

283. โครงการปรับปรงุ
พื�นที�ที�ไดรั้บคนืจาก
ประชาชนและพื�นที�คลอง

คเูมอืง รายงาน

โครงการปรับปรงุพื�นที�
ที�ไดรั้บคนืจาก
ประชาชนและพื�นที�
คลองคเูมอืง

70,000.00 47,920.00 47,920.00 22,080.00

284. โครงการสํารวจ
ขอ้มลูสถตินัิกทอ่งเที�ยวผู ้
ใชบ้รกิารบงึพลาญชยั 

รายงาน

ยงัไมกํ่าหนด
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