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คาํนํา 

 เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาและนําความเจริญมาสู
ทองถิ่น โดยมิใชจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น  แตยังมี
บทบาทหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นอีกดวย 
นอกจากนี้ยังเปนองคกรที่เปดกวางใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารตลอดจนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือวาหัวใจหลักของการบริหารทองถ่ิน 

 แผนพัฒนาทองถิ่นหมายความวา  “แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น” ในการจัดทําแผนพัฒนาในปจจุบันมุงเนนใหคณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนในชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น เพื่อเปนการแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางถูกตองและนําไปสูการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนเมืองที่
นาอยูผูคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจึงไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับ
นี้  การสําเร็จลุลวงนั้นมาจากความรวมมือของเจาหนาที่หลายฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ 
ระดมความคิดและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  โดยยึดหลักการมี
สวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ให
เกดิความสมดุลเปนธรรมอยางยั่งยืน มุงสู“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสุข
ใหแกประชาชนโดยถวนหนา  

 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับนี้  จะเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําความ
เจริญมาสูทองถิ่นและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  จึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทุกทานไว ณ โอกาสนี้  
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สวนที ่๑ 
สภาพทั่วไปและขอมลูพืน้ฐาน 

1. ดานกายภาพ 
 

 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจังหวดัรอยเอ็ด 
เมื่อวันที่  14กุมภาพันธ  พ.ศ. 2479เดิมมีพื้นที่เขตเทศบาล  4.5ตารางกิโลเมตร  โดยมีสํานักงานเปน
อาคารไมชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตอมาป พ.ศ. 2499ไดสราง
สํานักงานแหงใหมเปนอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงานเทศบาลทั่วประเทศ 
ตั้งอยูที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4ไรเศษ  ตอมาเมื่อบานเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแนนมากขึ้น จึงไดทํา
การขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่ 5มีนาคม 2509ทําใหมีพื้นที่ 11.63ตารางกิโลเมตร (พระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 23ตอนที่ 21วันที่ 5มีนาคม 
2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสรางอาคารสํานักงานเพิ่มเติมอีก 1หลัง  เปนอาคาร
คอนกรีต 3ชั้น ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลังเดิมในปพ.ศ. 2542และในป พ.ศ. 2553 ไดกอสรางอาคาร
ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ เปดใชบริการเกี่ยวกับงานการใหบริการประชาชน โดยเปดใหบริการ เมื่อวันที่  
14  กุมภาพันธ  2553 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้ 

1.1  ที่ตัง้และอาณาเขตของเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

 ทิศเหนือ 

 ติดตอกับตําบลเหนือเมืองอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากริมลําหวย
เหนือฝงทิศเหนือบริเวณพิกัด UC533763ไปทางทิศตะวันออกตามริมลําหวยเหนือฝงทิศเหนือ  ระยะทาง
ประมาณ 2.7 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 559762 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  
ถึงบริเวณพิกัด UC 558764  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขนานกับริมลําหวยเหนือ  ระยะทางประมาณ 
1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ริมถนนเพลินจิต  ฟากทิศตะวันตก  หางจากคูเมือง ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  
บริเวณพิกัด  UC 571764  รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ 4.4  กิโลเมตร   

ทิศใต 

 ติดตอกับตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด 
UC 606724 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะทางประมาณ 0.60 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 603718  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3.8  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัดUC 570741  ไปทางทิศ
ตะวัตตก ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC  566741 ไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ  
0.4 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 567737  ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ถึง
บริเวณพิกัด UC 557736  ไปทางทิศใตตามแนวขนานถนนสายรอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน  ระยะทาง
ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัดUC 554725 ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ 0.4  
กิโลเมตร  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด UC550726  รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ 7.2 กิโลเมตร 
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 ทิศตะวนัออก 
 ติดตอกับตําบลเหนือเมือง  ตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากริมถนนเพลินจิตฟากทิศตะวันตกหางจากคูเมืองระยะทางประมาณ 0.2  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด 
UC 571764ไปทางทิศใตตามเสนขนานของคูเมืองระยะทางประมาณ 1.2  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด UC 
571751 ไปทางทิศตะวันออกตามเสนขนานกับทางหลวงแผนดิน สายรอยเอ็ด-ยโสธร ระยะทางประมาณ 
1.4 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 585752 ไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ0.4 กิโลเมตร  ถึงบริเวณที่ดิน
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช บริเวณพิกัด UC585748ไปทางทิศตะวันตกตามเสนขนานถนนสายรอยเอ็ด - 
ยโสธร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 575748  ไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ 0.4  
กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  UC 575744ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวขนานกับถนนสายรอยเอ็ด – 
อาจสามารถ  ระยะทางประมาณ3.5  กิโลเมตร  ผานบริเวณพิกัด  UC 590737  ผานบริเวณพิกัด  UC 
603726 สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด UC  606724 รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ 8.3 กิโลเมตร 
 ทิศตะวนัตก 
 ติดตอกับตําบลรอบเมือง ตําบลดงลาน อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากบริเวณพิกัด UC 550726 ไปทางทิศเหนือตามเสนขนานกับถนนสายรอยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน  
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC 553736 ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 0.7 
กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC548735 ไปทางทิศตะวัตตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร  ถึง
ริมถนนสายรอยเอ็ด – วาปปทุม  ฟากทิศตะวันตก  มุมทางแยกไปเหลาสมบูรณ  บริเวณพิกัดUC546743  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  0.8 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC  543751  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขนานถนนสายรอยเอ็ด – มหาสารคาม  ระยะทางประมาณ 1.5  กิโลเมตร ถึง
ริมลําหวยเหนือ  ฝงทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด  UC 532757  ไปทางทิศเหนือตามลําหวยเหนือ  ฝงทิศ
ตะวันตก ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร  ผานบริเวณพิกัด  UC 533758  สิ้นสุดที่ริมลําหวยเหนือฝงทิศ
ตะวันตก บริเวณพิกัด UC 533763  รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ 5.6 กิโลเมตร 

๑.๒  ลกัษณะภมูปิระเทศ 
 ภูมิประเภทมีลักษณะเปนที่ราบสูง ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปนพื้นที่สําหรับที่อยู
อาศัยประมาณ 57.6%เปนพื้นทีต่ั้งสถานที่หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/รานคา/รานอาหาร/สถานบันเทิง 
9.9%  และมีพ้ืนที่สวนอื่น 32.5%  เชน  พื้นที่คูคลอง  หนองน้ําสาธารณะ  พื้นที่วางเปลา  เปนตน 
 ๑.๓  ลกัษณะภมูิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,400  มิลลิเมตรตอป  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด
ประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส   
 ฤดูกาลประกอบดวย   3  ฤดู  คือ 
 ฤดูรอน : เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม   
 ฤดูฝน : เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม   
 ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกมุภาพันธ 
 ๑.๔ การใชประโยชนที่ดิน 
 การกระจายตัวของการใชที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดในปจจุบันการใชที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยูในยานที่พักอาศัยยานพาณิชยกรรมเกา
และบริเวณสถานที่ราชการ รวมกันอยูอยางหนาแนนรอบ ๆ  บึงพลาญชัย  โดยยานพาณิชยกรรมเกาจะ
รวมกลุมกันอยูตามถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรกและถนนเกิดวรามิตร พาณิชยกรรมไดขยายตัวไปบริเวณ
ดานใต ตามถนนราชการดําเนิน ถนนเทวาภิบาล ถนนเพลินจิต จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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 ยานที่อยูอาศัยคอนขางหนาแนนมาก อยูบริเวณรอบๆยานพาณิชยกรรม ถนนผดุงพานิชถนนกองพล 
10 ถนนสุริยเดชบํารุง  และบริเวณวัดกลางมิ่งเมือง สวนพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนนอยกระจายอยูทั่วไปปะปน
กับวัดและโรงเรียนซึ่งมีกระจายอยูทั่วพื้นที่เขตผังเมืองรวม 

 บริเวณสถานที่ราชการ รวมกลุมอยูบริเวณตอนใตของบงึพลาญชัยบริเวณถนนเทวาภิบาลถนน 
สุริยเดชบํารุง อาทิ  ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด  ศาลจังหวัดรอยเอ็ด ที่วาการอําเภอเมืองรอยเอ็ด  สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดรอยเอ็ด  องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด  สํานักงานสรรพากรพื้นที่รอยเอ็ด   
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักงานอัยการจังหวัดรอยเอ็ด สวนโรงพยาบาลรอยเอ็ดและเรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด
อยูบริเวณดานใตของเมือง 

 นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เชน อาคารพาณิชยคลินิกหมอ รานอาหาร 
กระจายตัวอยูตามแนวรอบบึงพลาญชัย สองขางถนนหายโศรกและถนนคชพลายุกต 

 จากการพิจารณาโครงสรางถนน เสนทางคมนาคม พื้นที่รองรับการกระจายตัวของอาคารประเภท
ตาง ๆ แนวโนมมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดวาจะขยายตัวตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 23  
ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณดานทิศใตของชุมชน  ซึ่งการขยายตัวของการใชที่ดิน คาดวาจะเปนไปตามประเภท
การใชที่ดินตามที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด พ.ศ. 2549  ไดกําหนดไว 

 การใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด พ.ศ.  2559 (พื้นที่11.63  ตารางกิโลเมตร) 

ประเภทการใชประโยชนทีด่นิ พื้นที ่(ตร.กม.) รอยละ 

- พื้นที่การเกษตร   2.24 19.3 
- พืน้ที่พาณิชย /ที่อยูอาศัย 6.70 57.6 
- พื้นที่คูคลอง / หนองน้ําสาธารณะ 0.34 2.9 
- พื้นที่สวนราชการ 0.60 5.1 
- พื้นที่วางเปลา 0.97 8.3 
- พื้นที่สวนสาธารณะ /นันทนาการ 0.23 2 
- พื้นที่สถานศึกษา 0.35 3 
- พื้นที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 

๑.๕  ลกัษณะของแหลงน้ํา 
 แหลงน้ํา : แหลงน้ําในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดแก 
             -  บึงพลาญชัย มีพ้ืนที่ 65  ไร   พื้นที่กักเก็บน้ํา  400,000    ลูกบาศกเมตร 
   -   คลองคูเมือง มีพ้ืนที่ 14  ไร   พื้นที่กักเก็บน้ํา    56,000     ลูกบาศกเมตร 
   -   สระแกว      มีพ้ืนที่ 9.2  ไร  พื้นที่กักเก็บน้ํา    21,000     ลูกบาศกเมตร 
   -   สระฮาง      มีพื้นที่ 9.2  ไร   พื้นที่กักเก็บน้ํา   22,154      ลูกบาศกเมตร 

๑.6 ลกัษณะของไมและปาไม 

 ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไมมีปาไม  แตมีตนไมที่ประชาชนชาวบานปลูกลักษณะของตนไมเปนไม
ยืนตน ผลัดใบและสวนราชการก็จะมีการปลูกตนอินทนิล เพราะเปนตนไมประจําจังหวัด 
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๒. ดานการเมือง/การปกครอง  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลมีทั้งหมด20ชุมชน แตละชุมชนมีประธานชุมชน

ซึ่งเปนตัวแทนของชุมชน 20คนประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ/จัดจางของเทศบาล ประชาชนใหความ
รวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดีเชนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏร การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะการคัดเลือกประธานชุมชน/ประธานอสม./ประธานชมรมตางๆการแกไขปญหา
ของเทศบาลคือ ขอความรวมมือผูนํา เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและให
รายงานเทศบาลทราบ การรณรงค ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลที่ถูกตอง  เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้ง
ที่กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดยเริ่ม
จากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจากผลการประชุม
ทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สงผลให
เทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 
นอกจากนี้เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลอสม. และกรรมการชุมชนโครงการอื่นๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพโครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจาก
ขอจํากัดดานงบประมาณมอีตัรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในดานบริการโดยเทศบาลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
 เดิมมีพื้นที่เขตเทศบาล 4.5ตารางกิโลเมตรโดยมีสํานักงานเปนอาคารไมชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยูบน
ศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตอมาป พ.ศ.2499ไดสรางสํานักงานแหงใหมเปนอาคารคอนกรีตสอง
ชั้น ตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงานเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งอยูที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4ไรเศษ  
ตอมาเมื่อบานเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแนนมากขึ้น จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2509ทําใหมีพื้นที่ 11.63ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 23ตอนที่ 21วันที่ 5มีนาคม 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการ
บริหารและบริการประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไดกอสรางอาคารสํานักงานเพิ่มเติมอีก 1หลัง  เปนอาคารคอนกรีต 3ชั้น ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลัง
เดิม ในป พ.ศ. 2542 และในป พ.ศ. 2553 ไดกอสรางอาคารศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ เปดใชบริการ
เกี่ยวกับงานการใหบริการประชาชน โดยเปดใหบริการ เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ  2553 
 อาณาเขตของเทศบาลเมอืงรอยเอด็ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลเหนือเมืองทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเหนือเมือง ตําบลรอบเมือง 
 ทิศใต ติดตอกับตําบลรอบเมืองทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลรอบเมือง ตําบลดงลาน 

เมืองรอยเอ็ดจัดเปนเมืองชุมทางที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีทําเลที่
ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําใหมีเสนทางคมนาคมติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ภายใน
ภาคคอนขางมากและสะดวก  ซึ่งสงผลใหเมืองรอยเอ็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางดานการคาพาณิชย
และบริการคอนขางสูง ทั้งอาคารพาณิชย ศูนยบริการ หางสรรพสินคา รานอาหาร และสถานบริการตางๆ 
โดยสวนใหญจะกระจายตัวไปตามเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอกับจังหวัดอื่น ๆ  เชน เสนทางไปจังหวัด
มหาสารคาม และเสนทางไปจังหวัดกาฬสินธุ  เปนตน  
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๒.๒ การเลอืกตั้ง 

 สภาพปจจุบันของชุมชนเมืองรอยเอ็ดทางดานกายภาพ  พบวาชุมชนเมืองรอยเอ็ดเปนเมืองเกาที่เคย
รุงเรืองในอดีตยังคงมีคูเมืองและกําแพงเมืองบางสวนเหลืออยู  แสดงใหเห็นถึงลักษณะพื้นที่ของชุมชนเมือง
เกาคอนขางเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูเมืองและกําแพงเมือง มีบึงพลาญชัยเปนสัญลักษณของ
จังหวัด  ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางเมืองของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ชุมชนในอดีตไดเกาะกลุมตามแนวถนนดาน
เขตคูเมือง บริเวณดานเหนือและดานตะวันออกของบึงพลาญชัยตามแนวถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรก  และ
ถนนดํารงราษฎรวิถี  ปจจุบันชุมชนไดขยายไปในบริเวณดานใต และดานตะวันออกของบึงพลาญชัยตามถนน
เทวาภิบาล  ถนนประชาธรรมรักษ  และถนนปทมานนท  และไดขยายตัวออกมานอกบริเวณคูเมืองและนอก
เขตเทศบาลทุกดาน ตามแนวถนนที่แยกออกจากบริเวณชุมชนเมือง  ดานทิศใตจรดถนนเลี่ยงเมือง สวนพื้นที่
บริเวณรอบ ๆ ชุมชนสวนใหญยังเปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือเปนพื้นที่เขตทหาร 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มี 20 ชุมชน แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 3  เขต  ดังนี้ 

 เขตที ่ 1   ประกอบดวย จํานวน  6  ชุมชน   
1. ชุมชนวัดปาเรไร   
2. ชุมชนทานคร   
3. ชุมชนวัดคุม    
4. ชุมชนวัดบึง    
5. ชุมชนวัดเหนือ  
6. ชุมชนศิริมงคล   

 เขตที ่ 2   ประกอบดวย  จํานวน  8  ชุมชน   
1.  ชุมชนพระอารามหลวง   
2.ชุมชนหนองหญามา  
3. ชุมชนรอบเมือง    
4. ชุมชนทุงเจริญ   
5. ชุมชนวัดเวฬุวัน     
6.ชุมชนพิพิธภัณฑ   
7.  ชุมชนศรีอุดม   
8. ชุมชนมั่นคงพัฒนา     

 เขตที ่ 3   ประกอบดวย  จํานวน  6  ชุมชน   
1. ชุมชน บ.ข.ส.    
2. ชุมชนโรงเรียนเมือง   
3.  ชุมชนหนองแคน     
4. ชุมชนวัดราษฏรอุทิศ   
5.  ชุมชนจันทรเกษม  
6. ชุมชนโรงพยาบาล 

 ปจจุบนันายกเทศมนตรแีละสมาชกิมาจากคําสัง่ คสช. และปจจยุังไมมีการเลอืกตัง้ 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมลูเกีย่วกบัจาํนวนประชากร 

ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร 
อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การยายเขา  การยายออก  ในเขตเทศบาล  (ป 2557 – 2561) 

พ.ศ. จาํนวนประชากร จาํนวน พืน้ที ่ อตัรา อตัรา อตัราการ อตัราการ ความ
หนาแนน 

 ชาย หญงิ รวม ครวัเรอืน (กม2) การเกดิ การตาย ยายเขา ยายออก (คน/กม2) 
2557 16,725 18,494 35,219 16,686 11.63 5,818 1,938 3,000 8,251 3,028 
2558 16,873 35,563 35,747 15,747 11.63 16,020 627 1,301 2,454 3,058 
2559 16,914 18,777 35,691 16,251 11.63 1,722 644 1,244 2,492 3,069 
2560 16,864 18,807 35,671 16,259 11.63 5,670 2,021 2,587 7,816 3,067 
2561 16,906 18,914 35,860 16,380 11.63 5,326 1,973 2,773 7,727 3,083 

3.2 ชวงอายแุละจาํนวนประชากรที่กาํหนดตามชวงวยั 
ชวงอายปุระชากร จาํนวน (คน) รวม 

เพศชาย เพศหญงิ 
นอยกวา  1  ป 213 193 406 
1  ปเต็ม – 2  ป 398 351 749 
3  ปเต็ม – 5  ป 763 773 1,536 
6  ปเต็ม – 11  ป 2,240 2,150 4,390 
12  ปเต็ม – 14  ป 1,157 1,059 2,216 
15  ปเต็ม – 17  ป 934 870 1,804 
18  ปเต็ม – 49  ป 6,896 8,072 14,968 
50  ปเต็ม – 60  ป 2,097 2,611 4,708 
มากกวา 61 ป เต็มขึ้นไป 2,309 3,057 5,366 

รวม 17,007 19,136 36,143 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จํานวน 8 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2  
แหง  ดังนี้ 1.  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  7.  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

2.  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  8.  โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
  3.  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวนั  9.  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
  4.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 10.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
  5. โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 

6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
 เปดการสอนตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย  
โดยมีสํานักการศึกษาเปนหนวยกํากับดูแล 
 ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เปนศูนยรวมดานการศึกษาทุกระดับ  แบงสถานศึกษาออกตาม
ลักษณะการจัดขององคกรภาครัฐ  และเอกชน  ไดดังนี้ 
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 1.  สถานศึกษาสังกัดองคกรภาครัฐ  มีดังนี ้
 1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  ซึ่งมีเทศบาลเมืองรอยเอ็ดรับผิดชอบ
จัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น  ไดจัดการศึกษาแบงเปน  5  ระดับคือ 
 -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนวัยเรียน  จํานวน  2 แหง  คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
 -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1  
โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 
 -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  1  
โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
 -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2  โรงเรียน  
คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
 -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน คือ  
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนรวม)  จํานวน  2  แหง คือ  โรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
 -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ   (ดานกีฬา) จํานวน 1  แหง  คือ  
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
 1.2  สงักัดกระทรวงศึกษาธกิาร แบงออกเปน  6  ระดับ  
 -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
อนุบาลรอยเอ็ด   
 -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 โรงเรียน  คือ  
โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด   
 -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  
และโรงเรียนสตรีศึกษา  
 -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จํานวน  3 แหง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด  
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  และวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด   
 - สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
 - นอกจากนี้ยังมีศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน1  แหง  คือ  
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด 
 1.3 สังกัดกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเหนือ 
 2. สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี ้
 2.1  ศูนยรับเลีย้งเด็ก  มี  6  แหง  คือ โรงพยาบาลรอยเอ็ด-ธนบุรี รอยเอ็ดพยาบาล  ศูนยรับเลี้ยง
เด็กทวีวัฒน  ศูนยรับเลี้ยงเด็กมณเฑียร  บานอุนรัก  ชูพรัตน 
 2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย  มี  2  แหง  คือ  โรงเรียน  ช.วิทยา และโรงเรียน
ศรีศิลปวิทยาลัย 
 2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  แหง  คือ  โรงเรียน
อนุบาลไพโรจน 
 2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี 1 แหง คือวิทยาลัยเทคโนโลยีรอยเอ็ด 
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 2.5  โรงเรียนกวดวิชามี9 แหง คือ บิ๊คบุค โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค  เดอะเบนสกวดวิชา อ.อุ 
กวดวิชาคุมอง (KUMON) โรงเรียนกวดวิชาอารซี Smart Brain Roi-Et ครูอุม และแมตเฟน 
 2.6  โรงเรียนสอนภาษา คือ รร.สอนภาษานานาชาตโิรงเรียน I Can Read  โรงเรียนเคมบริดจ 

๔.๒ สาธารณสขุ 
 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ
ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรคไขเลือดออก  มือ-
ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  
การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชน
เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - 5  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูเด็กตรงตาม
เกณฑมาตรฐาน และไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอประชากร
สวนหนึ่งไมไดรับการตรวจสุขภาพจากเทศบาล  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือ
กับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
 -  สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบดวย 
 1.  โรงพยาบาลของรัฐบาล     จํานวน  1  แหง   

2.  โรงพยาบาลเอกชน      จํานวน  3  แหง   
3.  คลินิกเอกชน     จํานวน  60 แหง   
4.  ศูนยแพทยชุมชน    จํานวน   2  ศูนย 
5.  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   จํานวน   3  แหง   

 6. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน  20  แหง และมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
     จํานวน  214  คน 

สถิตผิูรบับริการทีพ่บโรคระบาดวทิยาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอด็ชวงระหวางป พ.ศ. 2557– 2561 
 

โรค/กลุมอาการ 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

จาํนวน/ราย จาํนวน/ราย จาํนวน/ราย จาํนวน/ราย จาํนวน/ราย 
ไขเลือดออก 100 203 18 78 80 
อุจจาระรวงอยางแรง 560 - - - - 
เลปโตสไปโรซิส - 3 - - - 
มือ,เทา,ปาก 3 6 10 9 10 

 

การจดับรกิารหนวยสาธารณสขุเคลื่อนที่เทศบาลเมืองรอยเอด็ชวงระหวางป พ.ศ. 2557– 2561 
 

ป พ.ศ. จาํนวนครัง้ที่ออกหนวย จาํนวนผูรับบรกิาร คาเวชภณัฑทีใ่หบรกิาร 
2557 17 2,454  คน 35,000  บาท 
2558 17 2,645  คน 35,000  บาท 
2559 17 2,573  คน 35,000  บาท 
2560 12 2,450  คน 35,000  บาท 
2561 12 2,335  คน 35,000  บาท 
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๔.๓ อาชญากรรม 

 เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน และทําลายทรัพยสิน
ของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา 
สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลที่
สํารวจพบวามีบางครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ไมมีการปองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแกปญหาของ
เทศบาลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาทีแ่ละงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปด
ในจุดที่เปนที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก กอสรางหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศร
บอกทาง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนให
ผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุ
ไมใหเกิดความรุนแรงแตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มีการรวมมือกัน
หลายฝายเปนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที ่
ที่สามารถดําเนินการได        

๔.๔ ยาเสพตดิ 

 ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรรอยเอ็ด ไดแจงใหกับเทศบาล
ทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนําชุมชน  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยู
เปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอ จังหวัด หรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสงัคมสงัเคราะห 

 เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
 1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
 ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 ๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
 ๔. โครงการการชวยเหลือผูประสบภัย 
 5. โครงการดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 6. โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส  
 7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 8. โครงการพฒันาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห 
 9. โครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง   
 10. โครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน 
 11. กิจกรรมการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผูปวยติดเตียง 
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 ๕. ระบบบริการพืน้ฐาน 
 5.1 สภาพโครงสรางพื้นฐานและระบบบรกิารขัน้พืน้ฐาน 

สภาพพ้ืนที่การจราจร/ไฟฟาสาธารณะ 
 1.  มีการจัดระบบการเดินรถโดยใชวงเวียน จํานวน     3จุด 
 2.  การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)  จํานวน5 เสนทาง คือ  
      1)  ถนนสุนทรเทพ    4)  ถนนราษฎรอุทิศ   
      2)  ถนนผดุงพานิช    5)  ซอยขางตลาดทุงเจริญดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออก 
               3)  ถนนคหบดีอุทิศ   
 3.  ไฟสัญญาณจราจรอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน  11     จุด 
 4.  ไฟสัญญาณจราจรที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง     มีจํานวน   7      จุด 
 5.  ไฟฟาสาธารณะอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจํานวน 2,500 ชุด 
และไฟฟาตามอาคารสํานักงาน  โรงเรียน  สถานที่ราชการตาง ๆ  ที่สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไฟฟา
สาธารณะ  ที่พักผูโดยสารรวมถึงตลาดสด  ทั้ง  3  แหง 
 6.  ไฟฟาแสงสวางที่รับถายโอนจากกรมทางหลวง  มีจํานวน 469   ชุด 

5.2 เสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

ประเภทถนน 
 

จาํนวน 
เสนทาง 

(สาย) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

 

สภาพถนน 
ใชได 
(สาย) 

ชาํรดุ 
(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 200 52.767 200 - 
แอสฟลทติก (ถนนเทศบาล) 31 12.720 31 - 
แอสฟลทติก (ถนนถายโอนจากกรมทางหลวง)/รับถายโอน 7 11.72 7 - 
ลูกรัง, หินคลุก, ดิน 29 3.006 29 -   

รวม 267 80.205 267 -  
 ๕.3 การไฟฟา 
 ปจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทาง
หรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  
ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะ
ดําเนินการแกไขอยางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน   
 การไฟฟาสวนภูมภิาค 

การไฟฟา  :   ขอมลูไฟฟาในเขตอาํเภอเมืองรอยเอด็   ขอมลูการบริการไฟฟา 
 

 
ป พ.ศ. 

ประเภทที่อยูอาศัย สถานธุรกจิและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 

อื่นๆ  
จํานวนผูใช 

(ราย) ปริมาณการใชไฟฟา  
(หนวย) 

ปริมาณการใชไฟฟา  
(หนวย) 

ปริมาณการใชไฟฟา  
(หนวย) 

ปริมาณการใชไฟฟา 
(หนวย) 

2560 364,461,641.28 367,884,374.69 48,851,535.49 29,240,361.30 348,756 
2561 371,069,923.45 358,109,606.23 46,059,829.41 23,854,131 356,286 
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๕.4 การประปา 

 การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด  สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดทั้งป  แตปญหาคือ น้ําไมไหล มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง น้ําเปน
ตะกอน สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการแตก ชํารุด การแกปญหาคือเทศบาลยังรับบริการเรื่อง
รองเรียนเรื่องน้ําประปา และเทศบาลแจงการประปาดําเนินการแกไขเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนตอไปปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี ้
การประปาสวนภูมภิาคการประปา :  ขอมลูประปาในเขตอาํเภอเมอืงรอยเอด็ขอมลูผูใชน้าํประปา 

ประเภท ขอมูลการใชน้ําประปา พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ประเภทที่อยูอาศัย 
ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 3,536,136 565,501 

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 18,136 18,178 

ประเภทราชการ 
ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 876,154 164,030 

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 1,335 1,337 

ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก 
ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 1,425,026 264,531 

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 5,028 5,099 

ประเภทรัฐวิสาหกิจ 
ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 37,896 8,089 

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 52 54 

ประเภทธุรกิจขนาดใหญ 
ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 756,271 129,955 

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 656 664 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.) 189,791 35,521 

จํานวนผูใชน้ํา (ราย) 98 120 
๕.5 โทรศัพท 

 1. โทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่  3.  ชุมสายโทรศัพทจํานวน๑ชุมสาย 
 2. โทรศัพทสวนบุคคล   4.  ทีท่ําการไปรษณียโทรเลข ๑ แหง 

๕.6 ไปรษณยีหรือการสือ่สารหรือการขนสง และวสัด ุครภุณัฑ 
 1. มีไปรษณีย  จํานวน  ๑  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร – เสาร  
(วันเสารครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย    
 2. มีทารถขนสงนครชัย  สหพันธทัวร  เคอรี่ เอ็กซเพรส ฯลฯ  ใหบริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
 ๖. ระบบเศรษฐกจิ 

๖.1 การปศสุตัว 
 เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไกเปด
สุกรโค  กระบือฯลฯ 

๖.2 การบรกิาร 
 สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1. สถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพจํานวน  133  ประเภท  276  แหง 
 2. สถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร 

- พื้นที่มากกวา200ตารางเมตร จํานวน 23  แหง 
- พื้นที่นอยกวา 200 ตารางเมตร จํานวน 354 แหง 
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3. สถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทแตงผมจํานวน62  แหง 
4. การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  จํานวน199แหง 
5. ตลาดเทศบาล  จํานวน 3   แหง 

 6. โรงแรม   
 7. รานอาหาร  จํานวน ๔แหง 
 8. สถานีขนสง  จํานวน -แหง (ทารถ ๑  แหง) 
 9. รานเกมส  จํานวน 1๓แหง 

๖.3 การทองเทีย่ว 
 สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 1. บึงพลาญชัย เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญและถือเปนสัญลักษณของจังหวัดรอยเอ็ด ตั้งอยู           
ใจกลางเมืองในเขตเทศบาล มีลักษณะเปนเกาะขนาดใหญมีน้ําลอมรอบ เนื้อที่ประมาณ 200,000 ตาราง
เมตร  มีสะพานเชื่อมสูเกาะ3 ดาน เปนที่ประดิษฐานของศาลเจาพอหลักเมือง  ซึ่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
คูบานคูเมือง  พุทโธดมเปนพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ และพระราชานุสาวรียสมเด็จยา ตั้งประดิษฐาน
กลางสวนดอกไม  ตกแตงบริเวณไวอยางสวยงาม มีปลานานาชนิด อยูเปนจํานวนมาก มีพันธุไมตาง ๆรมรื่น 
มีสิ่งกอสรางจําลอง  เชน  ภูพลาญชัยซึ่งมีลักษณะเปนสวนสัตวและน้ําตกจําลอง  สระบริสุทธิ์  สวนสุขภาพ
และสนามเด็กเลน  เปนตน  เหมาะสําหรับเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและจัดงานประเพณีตาง ๆ 

2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด จัดสรางขึ้นตามพระราชประสงคของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  ที่ทรงมีพระราชประสงคใหมีสวนสาธารณะในเมือง  เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองไวเปน
สมบัติและใชประโยชนรวมกันของประชาชน  และทรงเสด็จมาเปนองคประธานในพิธีเปดสวน  พรอมดวย
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เมื่อวันที่  21 มกราคม 
พุทธศักราช  2529  เปนสวนที่ตั้งอยูในกลางเมือง  มีพื้นที่  124 ไร แบงเปนพื้นที่ดิน  59  ไร  และพื้นที่น้ํา  
65  ไร  ประกอบดวย  3  สวน  ดังนี้ 
 สวนที่  1 ตั้งอยูตรงขามศาลากลางจังหวัด  เปนที่ตั้งหอนาฬิกาและศาลาเฉลิมพระเกียรติ เปน
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขแกราษฎร
จังหวัดรอยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ 
 สวนที่  2  คือ  บึงพลาญชัย  เปนสวนสาธารณะอยูกลางเมือง  ประชาชนใชเปนที่พักผอน เปน
สถานที่ใชจัดงานประเพณีตาง ๆ  ในเทศกาลสําคัญของจังหวัดรอยเอ็ด  มีหนองน้ําขนาดใหญ (บึง) เปนเกาะ
กลางบึงซึ่งมีอยูแหงเดียวในเมืองรอยเอ็ด  
 สวนที่  3  เรียกวา  บึงนอย  เปนที่ตั้งสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  เปนแหลงรวบรวมและอนุรักษพันธุ
สัตวน้ําพืน้เมือง 
 3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ดตั้งอยูในเขตเทศบาลบนถนนเพลินจิต เปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติประจําเมือง  เปนสถานที่จัดแสดงและรวบรวม
เรื่องราวนารูทุกดานของจังหวัด  เดิมทีเดียวนั้นพิพิธภัณฑแหงชาติรอยเอ็ดจัดตั้งขึ้นตามดําริของทาน
ศาสตราจารย  ดร.กอ  สวัสดิพาณิชย  ในอันที่จะเปนพิพิธภัณฑศิลปหัตถกรรมอีสาน  โดยเฉพาะผาไหมและ 
ผาพื้นเมือง  ตอมาเมื่อกรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติประจําเมือง  จึงไดทําการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงใหครอบคลุมขอมูลของจังหวัดทุกดาน  ทั้งดานภูมิศาสตร  
ประวัติศาสตร  ทรัพยากรธรณี  โบราณคดี  บุคคลสําคัญวิถีชีวิต  ประเพณีและศิลปหัตถกรรม  ไดรับการ
ประกาศวา  เปนพิพิธภัณฑประจําเมืองแหงแรกของประเทศ 
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4. สถานแสดงพันธุสัตวน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตั้งอยูในเขตเทศบาลบนถนนสุนทรเทพขางวัดบึงพระ

ลานชัย  มีพ้ืนที่ประมาณ  2 ไร  เปนโครงการที่กรมประมง  ไดจัดทําขึ้นตามนโยบายของ ฯพณฯ อนุรักษ  จุรี
มาศ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ เปนแหลงเผยแพรความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับทรัพยากรของสัตวน้ําของ
ทองถิ่นใหแกเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน 
 5. พระพุทธรัตนมงคลมหามุณีเปนพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูง 101   
ศอก  (67.85  เมตร)  สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่ฐานพระพุทธรูปองคนี้เปนหองพิพิธภัณฑจํานวนหลาย
หอง  ประดิษฐานอยูที่วัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาล  ประชาชนทั่วไปเรียกวา“พระเจาใหญวัดบูรพา” 
 6. คลองคูเมือง  ลักษณะเปนคลองขนาดกวางโดยเฉลี่ย  15 – 25  เมตร  พรอมคูดินโดยรอบเมืองมี

ความยาวทั้งสิ้นประมาณ  6,000 เมตร ขุดขึ้นมาตั้งแตสมัยโบราณ  เพื่อปองกันการโจมตีของศัตรู ซึ่งถือเปน

แหลงโบราณสถานคูบานคูเมือง  และข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาต ิ  

6.4ขอมลูดานกฬีา  นนัทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีสถานที่ทองเที่ยว สถานที่สําหรับเลนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผอน    
หยอนใจหลายแหง  ดังนี้   

1. สนามกีฬาอเนกประสงค   จํานวน  30  แหง 8. สนามเด็กเลน   จํานวน  12  แหง 
2. สนามตะกรอ    จํานวน  32  สนาม 9. สนามเปตอง    จํานวน  30  สนาม 
3. สนามฟุตบอล    จํานวน  7    สนาม 10.สนามเทนนิส  จํานวน  6   สนาม 
4. สนามฟุตบอลหญาเทียม จํานวน  6    สนาม 11.สนามแบดมินตัน จํานวน  3   สนาม 
5. สนามฟุตบอล  7 คน จํานวน  7    สนาม 12.สนามวอลเลยบอล    จํานวน  13  สนาม 
6. สนามฟุตซอล    จํานวน  11  สนาม 13.สนามวอลเลยบอลชายหาด  จํานวน  4  สนาม 
7. สนามบาสเกตบอล   จํานวน  4    สนาม   14.หองสมุดประชาชน   จํานวน  1   แหง 

 สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  จํานวน  1  แหง   และศูนยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จํานวน  5  แหง   
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีสวนสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ  จํานวน  2  แหง  คือ สวนสาธารณะ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 

๖.5 การพาณชิยและกลุมอาชีพ 
ขอมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ป พ.ศ. 2561 

1. ธนาคาร  จํานวน   15  แหง  7. หางสรรพสินคา จํานวน  3  แหง 
2. โรงภาพยนตร จํานวน   2  แหง  8. สถานีบริการแกส จํานวน 3  แหง 
3. โรงแรม  จํานวน   15  แหง  9. รานทอง  จํานวน 31  แหง 
4. สถานอาบอบนวดจํานวน    1  แหง  10.ศูนยการคา  จํานวน   3  แหง 
5. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน  7  แหง 11.สถานีขนสง  จํานวน    2  แหง 
6. สถานธนานุบาล     12.ตัวแทนบริษัทประกันภัยจํานวน 10 แหง 

     - เทศบาล จํานวน  1  แหง  13. บริษัทประกันวินาศภัยจํานวน 14 แหง 
     - เอกชน จํานวน 4  แหง  14. รานทอง  จํานวน   31  แหง 
 กลุมอาชีพมีกลุมอาชีพภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   จาํนวน   5 กลุม 
      1.  กลุมอาชีพตัดเย็บ เย็บเสื้อผา ชุมชนหนองแคน 4. กลุมอาชีพฝายมงคล ชุมชนมั่นคงพัฒนา 
      2.  กลุมอาชีพพรหมเช็ดเทา   ชุมชนวัดปาเรไร 5. กลุมอาชีพฝายมงคล ชุมชนวัดปาเรไร 
      3. กลุมอาชีพทําหมวกจากยางพารา ชุมชนโรงพยาบาล 
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 7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 7.1 การนบัถือศาสนา 
 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 36,143 คน 90% นับถือศาสนา
พุทธ อีก 10% นับถือศาสนาอื่น ๆ เชน  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต  เปนคน  
 7.2งานประเพณแีละงานเทศกาลทองถิน่ทีส่ําคัญ 
 1. งานประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาต)ิ จัดขึ้นในวันศุกร เสารและอาทิตยแรกของเดือนมีนาคมของทุกป 
 2.  งานประเพณีสงกรานต  จัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกป 
 3.  งานเลี้ยงสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในพุธแรก  เดือน  6  ของทุกป   

4.  งานเลี้ยงสักการะเจาพอหลักเมือง  จัดขึ้นในพุธแรก  เดือน  7  ของทุกป     
 5.  งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จัดขึ้นในวันขึน้ 15 ค่ํา เดือน  8  ของทุกป  

(จัดขึ้นกอนวันเขาพรรษา  1  วัน) 
 6.  งานประเพณีออกพรรษาจัดขึ้นในแรม 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป(จัดขึ้นกอนวันออกพรรษา 1 วัน) 
 7.  งานกฐินรอยเอ็ดรวมใจ จัดขึ้นในวันเสารที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา 
 8.  งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” จัดขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ํา เดือน  12  ของทุกป 
 ว ัดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแก   

1. วัดบูรพาภิราม     8.  วัดเวฬุวัน    
2. วัดบึงพระลานชัย      9.  วัดราษฎรศิริ  
3. วัดกลางมิ่งเมือง     10. วัดคุมวนาราม   
4. วัดสระทอง       11.วัดสวางอารมย 
5. วัดสระแกว      12. วัดราษฎรอุทิศ   
6.  วัดเหนือ      13. วัดทานคร 
7.  วัดปาเรไร     14. วัดบานหนองหญามา 
7.3 ภมูปิญญาทองถิน่ ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  สาธิตวิธีการแกะสลัก
เทียนพรรษา และเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  ฯลฯ  ภาษาถิ่น  ภาษาอิสาน 

7.4 สนิคาพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลอืเอาไวจําหนายบาง  
ไดแก  ผาที่ทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานที่ทําจากไมไผ  และมีศูนยจําหนายสินคา OTOP 
 8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1 สภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่สําหรับกอสรางเปนที่อยูอาศัยรานคาสถานประกอบการ  
หมูบานจัดสรรตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ก็ไดแกดิน  
น้ํา ตนไม อากาศที่ไมมีมลพิษปญหาคือเพราะพื้นที่สวนมากเปนของประชาชนเอกชน  ปญหาดานขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไป
ตามความตองการของประชาชนเชน โครงการถนนปลอดขยะ สวนถนนบางสายเทศบาลก็จัดหาถังขยะรองรับ
ขยะใหครอบคลุมทุกพื้นที่โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ
เทศบาลไดรับรางวัลอาเซียน ดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจําป 2557  (เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  
2557) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  2 
ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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สวนที ่2 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 ๑.  ความสมัพนัธระหวางแผนพฒันาระดับมหาภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป   
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดย
มุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  
ดังนี้ 
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 ๑. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๘เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ปเพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่๒ของรัฐบาล (ป๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี๓ (ป๒๕๖๐เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒คณะ
ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐
ปและ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ป 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ๒๐ปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวนไดแกภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึง
ไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวยและไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ปตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาต ิ

ในการดําเนินการขั้นตอไปคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอนที่จะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่๑๒ (ตุลาคม๒๕๕๙ - กันยายน๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆจะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติซึ่งเปนแผนระยะ๕ปมาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา
ในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม๒๕๖๐ 
 ๒. สาระสําคัญ 
 ๒.๑สภาพแวดลอม 
 ในชวงทศวรรษที่ผานมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญโดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆก็
มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้นและปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารองคความรูแหลงทุนและบริการทางสังคมท่ีม ี
คุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวาในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง 
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ภายในประเทศตองนาเขามาจากตางประเทศโดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปน
จุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้นในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของ
โลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆที่ซับซอนขึ้นอาทิการกอการรายโรคระบาดเครือขายยาเสพติดขามชาติและการ
กอการรายอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรง
ขึ้นซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชนการบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการ
แผนดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่๒๑กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพิ่มขึ้นแตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถ
ลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น
ประกอบกับในอนาคต๒๐ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตไดแกกระแสโลกาภิวัตนที่
เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคนเงินทุนขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยีและสินคาและบริการขณะเดียวกันการรวมกลุม
เศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสู
เอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ๑๐ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัย
สําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป๒๕๕๑ – ๒๕๕๒และ
วิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆเพิ่มสูงขึ้นและกลายเปนความ
เสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ
ในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุนซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความ
ผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศนอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุด
อิ่มตัวมากขึ้นขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและ
เปนวงกวางเชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจนแตก็มีแนวโนมของ
การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆซึ่งภายใตเงื่อนไข
ดังกลาวเศรษฐกิจโลกในชวง๑๐ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ๕.๑ในชวง๕ปกอนวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชาแตประเทศตางๆขยายกาลังการผลิตเพื่อ
ยกระดับศักยภาพการผลิตการแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ๑๐ - ๑๕ปขางหนานี้จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลงเงื่อนไขดังกลาวเปนความ
เสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออน
และเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 
 ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้นนาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป๒๕๖๐ – ป๒๕๗๙มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความรวมมือและความขัดแยงโดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปน
องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศสาหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมรวมทั้งเกิดการ
เชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑซึ่งประเทศไทยจะตอง 
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ลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมไดเงื่อนไขการผลิตและการบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดย
การพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญและชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ
รวมทั้งน้ํามันซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมจึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบตางๆรวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอนทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัยแมจะสงผลใหเกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหมๆแตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลังที่สําคัญ
สําหรับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้นกดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจการดํารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึง
มากขึ้นประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่องตามมาดวยการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
การใชระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 
 สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้นผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับโดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมา
ตั้งแตป๒๕๓๑และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป๒๕๕๓และ
ลาสุดในป๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน๕,๗๓๙๒ดอลลารสรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้นฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมากหลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขัน
และมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูงอาทิกลุมยานยนต
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาอุตสาหกรรมอาหารสินคาเกษตรการทองเที่ยวและบริการดานสุขภาพ
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน๓๘.๑ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน๓๘.๖ลานคน
อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ๑ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ๒๐.๐ในป ๒๕๕๐เปน
รอยละ๑๐.๙ในป๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับโอกาสการไดรับการศึกษาบริการสาธารณสุขบริการ
สาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆและการคุมครองทางสังคม  อื่นๆรวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆมีความ
ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้นความรวมมือ
ระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมากรวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทํา
ใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 
 นอกจากนั้นประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกันใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ไดแกการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพโปรงใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้นมีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้นและฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้นมีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆสามารถ
คุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้นชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันใน
ตลาดและสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น 
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 แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแกโครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับแตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการ
ออมไมเพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลางผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ําทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ําตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรง
ขับเคลื่อนหลักขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอการวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคาการพัฒนานวัตกรรมมีนอยสําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณการดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ําขาดความโปรงใสและขาดความรับผิดชอบขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา
การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบตางๆลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมากรวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 
 ทั้งนี้ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญไดแกการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในระยะเวลา๒๐ปตอจากนี้ไปจะมีนัยยะที่สําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศกําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใชจายการลงทุนและการออมตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากรทั้ง
ดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน
นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคมขอจํากัดตอ
การยกระดับศักยภาพทุนมนุษยความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่
มีคุณภาพอยางท่ัวถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
และที่สําคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือการแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดินที่ทําให
จําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการที่ด ี
 โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาวจะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น
เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริงโดยที่การเคลื่อนยายของผูคนสินคาและบริการเงินทุนองคความรูเทคโนโลยี
ขอมูลและขาวสารตางๆเปนไปอยางเสรีสงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆเรง
ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขันขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้นกฎเกณฑและ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษสิทธิมนุษยชนและ
กฎระเบียบทางการเงินเปนตนเงื่อนไขตางๆดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการ 
บริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้นโดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ๔ - ๕ปตอจากนี้
ไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขันรายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับ 
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ใหดีขึ้นไดคุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ําและปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้นรวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 
 ทั้งนี้เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหลานี้ไดนั้นจําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดาน
ขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้นโดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหมไดและสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนใน
ชาติไดไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางานและการเรียนรูซึ่งจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆเพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่
กําหนดไว 

 ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกดานคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน
ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออนโอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะ
นําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันใน
สังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคลองกันการดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เปนภาพเดียวกัน 
 อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศเปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่องถือเปนการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศดังนั้นเพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพประเทศไทยจาเปนจะตองม ี
“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ
เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมไดและสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติไดจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนเปาหมายของประเทศและทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆของบริบทโลกและบริบท
การพัฒนาภายในประเทศ 
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 การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนา
ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยให
หลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันทั้งปญหาทางเศรษฐกิจปญหาความ
เหลื่อมล้ําปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและปญหาความขัดแยงในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลกสามารถดํารง
รักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุข
อยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยก
รางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้ง
นโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเปนแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุง
ดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลองเพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการคือประเทศไทยมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติอันไดแกการเมืองภายในประเทศการเมืองตางประเทศ
เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒วสิยัทัศน 
 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแกการมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐการ
ดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยู
รวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

วสิยัทศัน : 
“ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนา   

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  

       
การมีความมั่นคงปลอดภัย จาก
ภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับ 
ประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขา
สูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลงลง  
ประชากรไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 

การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ 
รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งเปนการ 
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใช 
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสราง 
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน 
  ความสามารถในการรองรับและเยียวยา 
ของระบบนิเวศน 

ประเทศ มีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริยที่เขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนระบบ
การเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่
นําไปสูการบริหารประเทศที่
ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรร
มาภิบาล 

สังคม มีความปรองดองและ
ความสามัคคีสามารถผนึกกําลัง
เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต 
มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียง
กับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน 
และน้ํา 

เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
แขงขันสูงสามารถสรางรายไดทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ 
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหง
อนาคต และเปนจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม 
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญใน
ระดับภูมิภาคภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางมีพลัง  

การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ
กฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่
ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชนสวนรวม 
 
 
 

ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถ 
สรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุน
มนุษยทุนทางปญญาทุนทางการ
เงินทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ให 
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวน เพื่อการพัฒนาใน
ทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
 

  
ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม 
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๒.๓ยุทธศาสตรชาต ิ

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้นจําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคงม่ังคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจนประจาชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุม
ประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรมซึ่งยุทธศาสตรชาติที่
จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ๒๐ปตอจากนี้ไปจะประกอบดวย๖ยุทธศาสตรไดแก (๑) ยุทธศาสตร
ดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ    (๖) ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตรสรุปไดดังนี ้
 ๒.๓.๑ยุทธศาสตรดานความมั่นคงมีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาท ิ
 (๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอรรัปชั่นสรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
 (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 
 (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 
 ๒.๓.๒ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อใหประเทศไทยสามารถพฒันาไปสูการ
เปนประเทศพัฒนาแลวซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสรางความมั่นคงและ
ปลอดภัยดานอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคตทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอันไดแก
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาท ิ
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 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่นการ
สงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคและเปนการยกระดับไปสูสวนบน
ของหวงโซมูลคามากข้ึน 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดย
มุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 
 - ภาคเกษตรโดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็งและการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัย 
 - ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับ
หวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 
 - ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิมเชนการทองเที่ยวและพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเปนตน 
 (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
 (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวมมีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆเพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศรวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
 ๒.๓.๓ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจสติปญญามีความเปนสากลมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญอาท ิ
 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
 (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุข
ภาวะท่ีดี(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ
จิตใจใหเขมแข็ง 
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 ๒.๓.๔ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคมเพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรมกรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญอาท ิ
 (๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๒.๓.๕ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงดานน้ํารวมทั้งมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาท ิ
 (๑) การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง๒๕ลุมน้ําเนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
 ๒.๓.๖ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอาท ิ
 (๑) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ (8) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

๒.๔กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆใช
เปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแผนเฉพาะดานตางๆเชนดานความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปน
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพให
บรรลุเปาหมายโดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวนภายใตระบบประชารัฐคือความ
รวมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมี
การกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติเพื่อที่สวน
ราชการและหนวยงานตางๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 
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 ๒.๕ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
 ๒.๕.๑สาระของยุทธศาสตรชาติกําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจนมีการกําหนดเปาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจรับรูและยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติสูเปาหมายเฉพาะดานตางๆตามระยะเวลาเปนชวงๆของหนวยงานปฏิบัติไดและมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 
 ๒.๕.๒ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆเพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางม ี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่องรวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 
 ๒.๕.๓กลไกสูการปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตรการนําไปสูการ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจสามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาต ิ
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕64)ซึ่งเปน
แผนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูป ประเทศดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว 
 ดังนั้น  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มี
ความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงไดจัดทําแผนที่
สอดคลอง ซึ่งมีท้ังหมด  6  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่๑การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที ่๒การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรที ่๓การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรที ่๔การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรที ่๕การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที ่๖การพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  
 ๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปดเศรษฐกิจเสรีความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆการเขาสูสังคมผูสูงอายุการ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณดานตางๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดานเชนปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางสังคมเปนตนทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒
จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญดังนี ้

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
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(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 

(๔) การพัฒนาสูความมั่นคงม่ังคั่งยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 ๒.สถานะของประเทศ 
๒.๑ดานเศรษฐกิจ 

 ๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัด
ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจแมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจป
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ๕ตอปจนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 
Capita) ในป๒๕๕๗มาอยูที่ประมาณ๑๙๖,๒๔๐บาทหรือประมาณ๖,๐๔๑ดอลลารสรอ.ตอคนตอปซึ่งทาให
ประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตใน
ระยะ๘ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ๓.๒
ชะลอจากรอยละ ๕.๗ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่๙ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร
โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากสัดสวน
การลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ๔๑.๓
ในชวงป๒๕๓๔ – ๒๕๓๙เปนรอยละ๒๕.๕ในชวงป๒๕๔๓ – ๒๕๕๗นอกจากนี้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆใน
ภูมิภาคจะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป๒๕๔๓ – ๒๕๕๗อยูที่ประมาณรอย
ละ๔.๙ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย 
 ๒.1.๒การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูงแตความสามารถในการแขงขันเริ่ม
ลดลงโครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดสวนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในป๒๕๕๓ที่ระดับรอยละ๙.๙ ๒๕.๔และ๖๔.๗เปนรอยละ๗.๒  
๒๘.๕และ ๖๔.๓ในป๒๕๕๗ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่องทําใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัท
แมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้นจนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกวาทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงาน
และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชาประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ๙.๗ตอปในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ๑.๑ในชวง๓ปของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที๑่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
 ๒.๑.๓ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลางซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้นแมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวง
กอนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตามแตมีแนวโนมลดลงในระยะ๘ปที่ผานมาและยังมี
ความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริม่พัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ 
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พัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนาทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลง
จากรอยละ๓.๓๒ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่๙เปนรอยละ๒.๐๕ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ทาให
ประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 
 ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหา
เชิงโครงสรางการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดาเนินนโยบายและการบรหิารจดัการเศรษฐกจิ
ในอนาคตแมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป๒๕๒๔และ
๒๕๔๐แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูใน
เกณฑที่แข็งแกรงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยาง
ตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ๓๗.๙ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐เปนรอยละ๔๒.๒ในชวง๓ปแรกของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการ
ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลัง
ในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 
 ๒.๑.๕อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนักเนื่องจากตางประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกวาไทยและประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มี
ความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิตและประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขัน
ทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคโดยในปพ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่๓๑จาก๑๔๔ประเทศและในปพ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที่๓๐จาก๖๑ประเทศชั้นนําใน
ขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่๒๖จาก๑๘๙
ประเทศทั่วโลก 
 ๒.๑.๖สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเชื่อมโยงให
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูงโดยใน
ป๒๕๕๗อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่๔๗และดานเทคโนโลยีที่๔๔จาก๖๑
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่๓๗และ๔๓ ตามลําดับในป๒๕๕๑และตลอดชวง
ระยะเวลา๑๔ปที่ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคง 
อยูในระดับรอยละ๐.๑๗ตอ GDP โดยในป๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ๐.๔๘ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ๕๓ 
และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ๔๗ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวเชนเกาหลีใตญี่ปุนสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลียมีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ตอ GDP ในป
๒๕๕๕ตามลําดับ 
 ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับกาวหนาโดยในป๒๕๕๖บุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนามีจานวน๑๑คนตอประชากร๑๐,๐๐๐คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวสวนใหญจะอยูที่
ระดับ๒๐-๓๐คนตอประชากร๑๐,๐๐๐คน 
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 ๒.๑.๗สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆดานประกอบดวยรูปแบบการขนสง
ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหลงนาดิบไมเพียงพอการใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูใน
เมืองและมีราคาคอนขางสูงประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนั้นการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัดยังไมสามารถพัฒนาตอ
ยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ดานบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสการรักษาความปลอดภัยและขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการ
ประกอบกิจการในตางประเทศตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอ
ความตองการของอุตสาหกรรมเชนความรูดานภาษาความรูดานเทคโนโลยีและความรูในการดําเนินธุรกิจ
ตางประเทศเปนตน 

๒.๒ดานสังคม 
 ๒.๒.๑โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสงูวยัแตยงัคงมปีญหาทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกชวงวัยเนื่องจากปจจัยหลักๆไดแก 
 (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็วมีพัฒนาการไมสมวัยและการตั้งครรภในกลุม
วัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก๖.๓ คนในชวงป๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน๑.๖๒คนในชวง
ป๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป๒๕๘๓จะลดลงเหลือเพียง๑.๓คน 
 (๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลงและแรงงานกวารอยละ๓๐เปนประชากรกลุมเจเนอเรชั่นY (Gen 
Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชาซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไปกําลังแรงงานของไทยมี
จานวน๓๘.๙ลานคนในชวงป๒๕๕๕-๒๕๕๗และเริ่มลดลงรอยละ๐.๑ในป๒๕๕๖และรอยละ ๐.๒ในป๒๕๕๗
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวา
ประเทศเพื่อนบานเชนมาเลเซีย๑เทาตัวและสิงคโปร๕เทาตัวและกําลังแรงงานกวารอยละ๖๕.๑มีการศึกษา
ระดับมัธยมตนและต่ํากวานอกจากนี้กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรใน
ป ๒๕๕๓มีลักษณะความเปนปจเจกสูงไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัวสงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพ
และอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 
 (๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นสะทอนถงึภาระคาใชจายดานสขุภาพทีเ่พิม่
มากขึ้นขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ลาน
คน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘เปน ๒๐.๕ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นแมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
เพิ่มขึ้นแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายเนื่องจากมีการออมนอยและแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ของ
รายไดทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 
 ๒.๒.๒ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้นอัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖คนในป ๒๕๔๓เหลือ ๓
คนในป ๒๕๕๖โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑รุนและครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป 
๒๕๔๓-๒๕๕๖สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลม
สลาย 
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 ๒.๒.๓คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยป ๒๕๕๗เพศชาย ๗๑.๓ปเพศหญิง ๗๘.๒ปแต
เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุอยางไรก็ตามคนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นจานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ปขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ําสะทอนไดจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐นอกจากนี้
คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆพบวาปญหาสําคัญที่สุดคือ
ความซื่อสัตยสุจริตและการทุจริตคอรรัปชันโดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 
 ๒.๒.๔สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลงแตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ในป๒๕๔๓เหลือรอยละ ๑๐.๙ในป ๒๕๕๖แตความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้น
เล็กนอยคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ในป ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตาง
กันถึง ๓๔.๙เทาในป ๒๕๕๖โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ของรายได
ทั้งหมดขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสราง
เศรษฐกิจที่ไมสมดุลสงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆในสังคมไมทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
 (๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคน
เพียงสวนนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ๒๐มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุดมีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ๒๐ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด ๓๒๕.๗เทา
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวางเปลาของภาครัฐ 
 (๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากรระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภมูภิาคมปีจจยัหลกัมาจาก
ปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุมประชากรรอยละ๑๐ที่มีฐานะความเปนอยูดีที่สุดมีโอกาส
เขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ๑๐ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑
เทานักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ๒.๒เทา 
 (๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาคโดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุขอาทิจากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖พบวาอัตราสวน
แพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง๓.๖เทา 
 (๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระเขาถึงการคุมครองมากขึ้น
จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ลานคนในป ๒๕๕๕เปน ๒.๔๗๑ลานคนในป 
๒๕๕๗ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ในป ๒๕๕๗อยางไรก็ตามแรงงานในระบบไดรับ
คาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑เทาในป ๒๕๕๖ 
 (๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมายเขาไมถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางานนอกจากนี้ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับ
ความเปนธรรมไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใช
ระยะเวลายาวนาน 
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 ๒.๒.๖คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้นจากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพโดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ระบบประกันสังคมรอยละ  ๑๖.๗และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ขณะที่กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายได
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในป ๒๕๕๘ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบ
ขั้นบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ลานคนจากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ลานคนสวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน 
๘๐๐บาทครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับ
การเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตามสวัสดิการดานที่อยูอาศัยยัง
ไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไรแมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆแตปจจุบัน
กลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ครัวเรือนอยางไรก็ตามรัฐ
เริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร 

 ๒.๒.๗วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้นอาทิการใหคุณคากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแกตัวไมรูจัก
เสียสละไมเอื้อเฟอเผื่อแผและขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 ๒.๒.๘ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้นชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการ
ของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้นโดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให
ไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชนมีการ
รวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒แหง
ในป ๒๕๕๕เปน ๑๕๒,๓๗๗แหงในป ๒๕๕๖สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพรอยละ ๓๒.๕๑ของ
องคกรทั้งหมดและองคกรการเงินรอยละ ๒๖.๗๗ 
 ๒.๒.๙ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกดิความขดัแยงในสงัคมในชวงระยะเวลากวา 
๑๐ปที่ผานมาความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆที่มีความรุนแรงมากขึ้นนําไปสูความ
สูญเสียตอชีวิตทรัพยสินและสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 ๒.๓.๑ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมากกอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยาง
ตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

 (๑) พื้นที่ปาไมลดลงเนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทําใหความตองการใชที่ดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตรการอยูอาศัยและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวยพื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุกทําลายมาก
ขึ้นโดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไรหรือรอยละ ๕๓.๓๓ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔เปน 
๑๐๒ลานไรหรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ในป ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและทีด่ินมีปญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพการชะลาง
พังทลายของดินนอกจากนี้ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขาซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชนการใช
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของการบริหารจัดการ
ที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู
ภายใตภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 
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 (๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอื่นๆจํานวน
มากเชนการเพาะเลี้ยงชายฝงโดยเฉพาะการทํานากุงการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมทําใหพื้นที่ปาชาย
เลนลดลงจากป ๒๕๐๔ที่มีพ้ืนที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ลานไรเหลือเพียง ๑.๕ลานไรในป ๒๕๕๒คิดเปนการลดลง
รอยละ ๓๔.๘ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจังโดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแตป ๒๕๓๔และหามการใชประโยชนอื่นๆอยางไรก็ตามในระหวางป๒๕๔๙-๒๕๕๔พบวาปาชายเลนมีสภาพ
ดีขึ้นในป ๒๕๕๔ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ลานตันลดลงจากป ๒๕๔๙ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ลานตัน
ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการ
สัตวน้ําที่เพ่ิมมากขึ้น 

 (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการแตประสทิธภิาพการใชพลงังานดขีึน้ความ
ตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป ๒๕๕๕ตองนําเขา
เพิ่มขึ้นรอยละ ๖อยูที่ระดับ๑.๐๘ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันคิดเปนรอยละ ๕๔ของความตองการใช
ในป ๒๕๕๕และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ ๗๖ของการ
นําเขาพลังงานทั้งหมดขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป๒๕๕๕เพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๘อยูที่ระดับ 
๑.๙๘๑พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันทั้งนี้ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕การเพิ่มขึ้นของ GDP 
รอยละ ๑ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖ 

 (๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการประเทศไทยประกอบดวย ๒๕ลุม
น้ําหลักน้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ลานลูกบาศกเมตรขณะที่การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําใน
ประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติมีแองน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗แองน้ําบาดาลมี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ลานลานลูกบาศกเมตรมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได
โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตามการพัฒนานา
บาดาลขึ้นมาใชมีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง
ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศในป ๒๕๕๗มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ลานลูกบาศกเมตรโดย
ที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆมีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ลานลูกบาศกเมตรและยังไมสามารถ
จัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ลานลูกบาศกเมตร 

 ๒.๓.๒ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
 (๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพแนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔กิโลกรัม/คน/วันในป ๒๕๕๓เปน ๑.๑๑กิโลกรัม/คน/วันในป ๒๕๕๗ 
สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียง
รอยละ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ลานตันในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตรายในป 
๒๕๕๗มีประมาณ ๒.๖๙ลานตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ตอปเนื่องจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วสงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการ
กําจัดซากของเสียเหลานี้หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจรขณะที่
การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐โดยภาคอุตสาหกรรมมี
การนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้นแตยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่
อยางตอเนื่องเนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 
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 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหงแตมีแนวโนมดีขึ้นในป๒๕๕๗พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศและที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละอองกาซโอโซนและ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบปญหา
สารอินทรียระเหยงายในขณะที่พื้นที่อื่นเชนกรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหมขอนแกนพบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐานแตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมาซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ตนป ๒๕๕๗ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงสวนหนึ่งเปนผล
การปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยานการเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดําอยางไรก็ตามปญหามลพิษทางอากาศในพื้น
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบวา
สถานการณดีขึ้นเปนลาดับโดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
 (๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสถานการณคุณภาพน้ําในชวง๑๐ ปที่ผานมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลงโดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑ
พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและการ
ปศุสัตวและการระบายน้ําเสียจากชุมชนระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนมีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ํา
เสียที่เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปจจุบันมีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ลาน
ลูกบาศกเมตรตอวันขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 
 (๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นแตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกในป ๒๕๓๓ปริมาณ๒๒๙.๐๘ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาและเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป๒๕๔๗โดยปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ตอปอยางไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่ผานมาทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกัก
เก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๑.๑จึงสงผลใหภาค
ดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

 ๒.๓.๓ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิง่อทุกภยัเกดิขึน้บอยครัง้และมคีวามรนุแรงมากขึน้สงผล
กระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยทั้งอุทกภัยภัยแลงวาตภัยและดินถลมสรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาทอันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้นซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่
สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลให
ประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆของโลก 
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๒.๔ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

 ๒.๔.๑ดานธรรมาภิบาล 

 (๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผานดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยชี้วาสังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปาน
กลางในป ๒๕๕๖แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข
สถานการณดังกลาวถือเปนความจาเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยาง
เรงดวนเนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. ๒๕๕๒มีอยาง
นอย ๖ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) 
หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคาขณะนี้ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวนไดแกภาคการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้งมีผลประโยชนสวน
ตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาลมีการใชอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพองภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและ
ขาราชการกระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐปดงานอยางรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษีขาด
ความรับผิดชอบตอผูบริโภคภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น
สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของ
สวนรวมขาดความโปรงใสปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน 
สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลางไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริงรับ
ผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได 
 (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตั้งแตป ๒๕๔๔โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่องพบวาบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่๗๒% ใน
ป ๒๕๕๗ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ
เทียบกับป ๒๕๕๔ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียนไทยใหความสําคัญในการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

 ๒.๔.๒ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
 (๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดินพ.ศ. ๒๕๓๔ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓สวนไดแกบริหารราชการ
สวนกลางบริหารราชการสวนภูมิภาคและบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางได
มอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมาย
ของประเทศทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหาร
ราชการแผนดินรวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง
กรมพ.ศ. ๒๕๔๕มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวงและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง 
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 (๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการกระจายอํานาจใหแก
อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐และ 
๒๕๕๐และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๑และฉบับที่ ๒นอกจากนั้นมีการใชงบประมาณ
เปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจหนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของอปท. โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๓สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒๕.๑๗
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐และรอยละ ๒๘.๒๑ในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอปท. ฉบับที่ ๑จํานวน ๑๘๕ภารกิจจากภารกิจที่
จะตองถายโอน ๒๔๕ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ ๒จํานวน ๗๕งาน/กิจกรรมจาก 
๑๑๔งาน/กิจกรรมและถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๙.๘๕๐คน
แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘คนบุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕คนขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู
ที่สถานีอนามัยจํานวน ๗๙คนและลูกจางประจํา ๓,๐๙๘คนอยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไขเชน
การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหาร
สวนตําบลทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุลปญหาการซื้อเสียงทําใหการเลือกตั้ง
ระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรมและปญหาการขาดแคลนรายไดของอปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙และเพิ่มเปนรอยละ 
๑๐.๖๕ในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ทองถิ่นจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒และ
รอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับสงผลใหอปท. ในพืน้ที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนนเชนการเปนแหลงที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมการคาการบริการการเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกการ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมี
ขอบเขตจากัด 
 ๒.๔.๓ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมากพัฒนาการของ
การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจางรับสินบนซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษไดเนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นใน
ปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาทอันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหมมีความซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบันประเทศ
ไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมากไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนและมาตรการตางๆที่ออกมารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจาก 
องคกรตางๆยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ ไดดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติพบวาประเทศไทย
ได ๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนนอยูอันดับที่ ๘๕จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ประเทศทั่วโลกจะ
เห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ที่ได ๓๕คะแนนอยูอันดับ ๑๐๒โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุมอาเซียนพบวาประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนสสวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔
คะแนนและมาเลเซียได ๕๒คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชั่นนอย) 
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 ๓.บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑บริบทภายใน 

 ๓.๑.๑ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

 ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒และรอยละ ๔.๒ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓)
ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ดอลลารสรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ดอลลาร
สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓(๔)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑โดยผลิตภาพการ
ผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ๐.๘ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕)การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ย
รอยละ ๐.๒และรอยละ ๐.๗ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และ ๑๓ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้
เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการ
ประมาณการรอยละ ๓.๘ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศรายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลาง
อยางถาวรมากขึ้นเมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้น
เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๔ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขา
สูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ(๓) จํานวนประชากรรวม
จะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง 
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวา
ไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ดอลลารสรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศสําคัญๆเงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่
เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 ๓.๑.๒การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับ
การดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นโดยในป ๒๕๕๓มีประชากรวัยแรงงาน ๕คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คนและ
คาดการณวาในป ๒๕๘๓จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗คนแบกรับผูสูงอายุ ๑คนการขาดแคลนกําลัง
แรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบานซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยใน 
ดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นชาปญหาการคามนุษย
และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปนซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคน
ไทยอาทิอาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตามนับเปนโอกาส
ในการพัฒนาสินคาและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตนสศช. จะ
คํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ซึ่งอยูที่ 
๑๒,๗๔๕ดอลลารสรอ. ตอคนตอป 
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 ๓.๑.๓ความเหลื่อมล้ํา 
 ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายไดโอกาสการเขาถึงบริการ
ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาตินําไปสูความขัดแยงในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการ
พัฒนาไปยังกลุมคนตางๆในสังคมบางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยู
ในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูงทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ของประชากรกับกลุมคนจน
รอยละ ๑๐ของประชากรมีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙เทาในป ๒๕๕๖นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิด
ปญหาตางๆอาทิปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่
มีคุณภาพอยางเทาเทียมการแยงชิงทรัพยากรการรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ๓.๑.๔ความเปนเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลักอันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆจึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองการใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูภาคการคาบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆที่จะชวยลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่นการลดลงของแรงงานในภาค
เกษตรรวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นอยางไรก็ตามการผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้นจะสงผลใหเกิดการ
ประหยัดจากขนาดการขนสงมีตนทุนต่ําลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น
นอกจากนี้ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก 
 ๓.๑.๕การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐเอื้อตอ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘มีมาตราสําคัญๆที่จะชวย
สนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา ๖๙หนวยงานของรัฐ
องคการเอกชนหรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดินมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาลพัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืนกระจายอํานาจและจัด
ภารกิจอํานาจหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่นรวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙รัฐตองดําเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังและการใชจายเงินแผนดินอยางคุมคาจัดใหมีระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคมมีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 (๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคมอาทิมูลนิธิ
สถาบันการศึกษาหนวยงานวิจัยตางๆนาเสนอผลการติดตามวิเคราะห สังเคราะหเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอรรัปชั่นทั้ง
การคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจเพื่อ
รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะเปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน
แนวนโยบายมาตรการและกลไกการทางานตางๆใหเหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 
 องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปน
ศตวรรษแหงผูสูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ของประชากรรวมทั่วโลกโดย
ประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนญี่ปุนอเมริกายุโรปขณะที่
กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวาสะทอนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมากโดยการ
เปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น
นอกจากนี้มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้นนับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการดานการทองเที่ยวที่พักอาศัยการใหบริการสุขภาพใน
รูปแบบตางๆรวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว 
 ๓.๒.๒การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้นมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆเชนโทรศัพทมือถือรถยนตตูเย็นโทรทัศนและ
อื่นๆเขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้นโดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทันขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะทําให
ความสามารถในการแขงขันลดลง 
 ๓.๒.๓ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 
 (๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ
หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไดแก๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงค
ในประเทศ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการ 
ใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปน
ศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
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 (๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลวจะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและ
บริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมตลอดจน
พัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนแนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐมแรง
กดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินคาเกษตรสินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขนรวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม
ทั่วถึงยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรค
ตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

 (๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกจิโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯและแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสําคัญๆในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆของโลกไมประสบ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความกาวหนาในการติดตอสื่อสารการขยายตัวของ
เครือขายทางสังคมออนไลนสงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคลกระบวนการเรียนรูและพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

 ๓.๒.๔การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติมตอสถานการณ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้นทําให
เกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดชวงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปสงผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดินปาไมเกิดความเสื่อมโทรมแหลงนาขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืช
และสัตวและอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหมเกิดความเสี่ยงตอการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพเชนระบบนิเวศปาไมระบบนิเวศชายฝงพื้นที่ชุมน้ําเกิดการกัดเซาะชายฝงและการ
สูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตนจะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร
สุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งอุทกภัยภัยแลงแผนดินไหวและดินโคลนถลมสงผลกระทบตอภาคการผลิตการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรง
กดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขัน
ทางการคา 
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 ๓.๒.๕วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 
 ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕คือการจัดทาเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ปโดยสหประชาชาติให
การรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๕๗ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน ๑๗ 
ขอและเปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ขอซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไปประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีระบบการศึกษามีความเทาเทียมกันทาง
เพศสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืนลดความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืนเตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนสงเสริมใหสังคมมีความสุขมีความ
ยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

 ๔.กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
๔.๑กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆที่ประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒
ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได
ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคงม่ังคั่งยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่สศช. ไดจัดทําข้ึน 
 ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสง
และโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๔.๓เปาหมาย 
 ๔.๓.๑การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
 (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 
Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ในป ๒๕๔๖เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑บาท (๙,๓๒๕ดอลลารสรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙บาท (๘,๘๕๙ดอลลารสรอ.) ตอคนตอป 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ตอป 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวา
รอยละ ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ในขณะที่ปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ตอป) 
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 ๔.๓.๒การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอ้ือตอการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 (๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 
 ๔.๓.๔การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(๕) มกีารบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
 ๔.๓.๕การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใสเปนธรรมมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น (๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 ๕.แนวทางการพัฒนา 

๕.๑การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
 ๕.๑.๑การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งดานการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาดานบุคลากรวิจัยดานโครงสรางพื้นฐานและดานการบริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใช
ประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 ๕.๑.๒การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรู
และสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยีเรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดสนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิตเพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
 พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุนสามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆเพิ่มสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
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 ๕.๑.๔การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่ 
 เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศพัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวาง
เมืองขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรือ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเชนอุตสาหกรรมซอมบํารุงและ 
ผลิตชิ้นสวนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเปนตนเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการ
เปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕การปรบัโครงสรางการผลติ 
 ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐมเปนสินคา
เกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับที่จา
เปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่
และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งสงเสริมการรวมกลุม
ทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณหางหุนสวนและบริษัท
เพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ําใชเทคโนโลยี
การผลิตในระดับที่เหมาะสมใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยงตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิด
การทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิต
ภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบกทางน้ําและทาง
อากาศเรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทางทะเลปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของ
ไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติรวมทั้งสงเสริมการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดจนสงเสริมการสรางความ
เชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคม
ขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลง
การถายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศและเปนกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุนเชนโลจิสติกสและพลังงานรวมทั้งปจจัย
สนับสนุนการลงทุนอื่นๆเชนลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนตนสงเสริมการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกสเชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรูมุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรคการลงทุนที่
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทนการลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชยการจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศบริษัทการคาระหวางประเทศรวมทั้งการให
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกรและกิจการเพื่อสังคม 
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 ๕.๒การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
 ๕.๒.๑การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานวัยเรียนวัยรุนใหมีทักษะการเรียนรูทักษะ
ชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศวัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณมีรายไดในการดํารงชีวิตมีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังตางๆท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงโดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสราง
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแตกระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียนและ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรูโดยมุง
จัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของ
ตลาดการวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 
 ๕.๒.๓การพัฒนาดานสุขภาพโดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
 การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให
เกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรและสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
สงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มตีอสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๒.๔การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัยโดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนอยางตอเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสูชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอาย ุ
 ๕.๓การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
 ๕.๓.๑การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐานปรับโครงสราง
คาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริงเรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่ปองกัน
รายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตรลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
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 ๕.๓.๒การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่
อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภคกําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมือง
นาอยูพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชนและ (๓) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันโดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ํา
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานและสรางกระบวนการมีสวนรวมรวมทั้งปรับ
โครงสรางภาษีที่เปนธรรมเชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดลอมเปนตน 
 ๕.๓.๔การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ําเชนกฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายที่ดินเปนตน 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพรอมรองรับ
ความเปนเมืองทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนสง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตอ
ความตองการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
 ๕.๔.๒การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบานสงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา
การลงทุนและการบริการโดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในหวงโซอุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวก
ทางการคาขนสงและโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 
 ๕.๔.๓การสงเสริมการลงทุนการคาชายแดนและการจัดตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษใหความสาํคญักบั
นโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพื่อนบานรวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนการบริหารจัดการแรงงาน 
ตางดาวและการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดน
ระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
 ๕.๕การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๕.๕.๑การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัวปกปองรักษาทรัพยากรปาไมโดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพิ่มพื้นที่ปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง 
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ยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการ
สรางรายไดจากการอนุรักษจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไรกระจายการถือครองที่ดินจัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนากําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม
และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืนบูรณา
การระหวางหนวยงานอยางเปนระบบสรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ําจัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่
เชนคณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูนําคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความขัดแยงเชิงนโยบาย
ระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดย
กําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชนคํานึงถึงความจาเปนและมูลคาใน 
อนาคตบังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
 ๕.๕.๒การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆเชนการปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอมมาตรฐานและฉลากสินคาเปนตน 
 ๕.๕.๓การสงเสริมการผลิตการลงทุนและการสรางงานสีเขียวเพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียวสงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบ
สูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรกโดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมให
มากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤตสรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสมเนนการแปรรูปเปนพลังงานสรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืนโดย
ใหความรูแกประชาชนและการบังคับใชกฎหมาย 
 ๕.๕.๕การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียนหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดนการเคลื่อนยายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๕.๕.๖การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัตเิพิ่มขดีความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวนสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติใหความสําคัญกับการปองกันนาทวมวางแผน
ปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝงพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติและการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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 ๕.๖การบรหิารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึงเขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนไดเชนขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง
โครงการของทางราชการขอมูลการประมูลโครงการผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนา
ตามกระบวนการยุติธรรมเชนคดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอรรัปชันและคดีที่ประชาชนให
ความสนใจในแตละยุคสมัยฯลฯ 
 ๕.๖.๒การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓การสรางรูปแบบการพัฒนาอปท. ใหเหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมรวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆใน
ระดับพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔การสรางระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสรางผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและนาเชื่อถือสามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญๆที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมากและเปน
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แผนพัฒนาภาค เปนแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตซึ่งเทศเทศบาลตําบลบานเหลื่อมนั้นตั้งอยูภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเที่ยว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุข
ภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
สรางความมั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่
มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมบูรณ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้    
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึด 
กระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัด
ใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพฒันากลุมจังหวัด 
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 ๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรม
และ มีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน 
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให
สังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(1)  กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(1) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

 ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที ่
 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปน
ฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 
 ๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่
อรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-
กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
 ๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) 
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-
มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนน
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
 ๒.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให
ยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการ
จัดใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 (๑) เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว  การตั้งองคกร 
รวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
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 (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
 (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได
อยางอบอุน 
 (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไมใหได 
๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน 
ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
 (๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู และ
เลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการ
สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
 (๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เนน
ใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
สงเสริมพื้นท่ีชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
 (๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม และ
รอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใชประโยชนพื้นที่ชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 (๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  
มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และ
พฒันาเสนทาง 
 (๕)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา  
การสรางงานและรายไดจากการทองเที่ยวใหมากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project) 
 (1)  โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
 (2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
 (3)  โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
 (4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
 (5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
 (6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง 

(7) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
 แผนพฒันากลุมจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนกลาง 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
พ.ศ. 2560 – 2562 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางของการพัฒนากลุมจังหวัด ภายใตผลการวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผานมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปญหาและความตองการ
ของประชาชน โดยมียุทธศาสตรของการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี ้
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 วสิยัทัศน 
 “เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การคา การบริการ  
การทองเที่ยวและการลงทุนสูสากล” 
 เปาประสงค 
 เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดกําหนด
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้ 
 1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 

2. เพิ่มมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
4. เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การคา พืชเศรษฐกิจใหมีความ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการคา การบริการ การลงทุนและพัฒนาอตุสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การกาวสูประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวดัรอยเอด็ 
 วสิยัทัศน 
 “ รอยเอ็ดศูนยกลางการผลิตและสงออกขาวหอมมะลิคุณภาพดีและเมืองนาอยูของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ” 
 พันธกจิ 
 1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในการแขงขัน เพิ่มศักยภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการเกษตรใหเปนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนแหลงผลิต
อาหารปลอดภัย 
 2. สนับสนุนและผลักดันใหจังหวัดมีความโดดเดนเปนศูนยกลางการคา การลงทุน การทองเที่ยว 
เชื่อมโยงการบริการ สินคาผลิตภัณฑชุมชน วัฒนธรรม คานิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมไดอยางกลมกลืน 
 3. สรางโอกาส สรางอาชีพ รายไดใหภาคประชาสังคม และสงเสริมใหมีการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน และเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงครวม 
 1. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้นรอยเฉลี่ยละ 4 ตอป 
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) อยางนอยรอยละ 90 ของ
จํานวนตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตขาวหอมมะลิและสินคาการเกษตรแบบครบวงจร 
 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครวั ชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 



54 
 3.4  ยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวดัรอยเอด็ 

เพื่อจดัทําและทบทวนแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖5) ฉบบัทบทวนรอบป พ.ศ. ๒๕๖2 
วสิยัทัศน 

“เปนทองถิ่นที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” 
พันธกจิ 
 ๑. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ รายไดยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง  
 ๒. สงเสริมการสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ประสานพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากภายในทองถิ่น 
เปาประสงครวม 
 1.  ทองถิ่นมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.  ประโยชนสุขของประชาชนอยางยัง่ยืน 
ประเด็นยทุธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒ สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓ พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๔ สรางเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรการพฒันาทองถิน่ 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่ ๑  พฒันาการเชือ่มโยงเครอืขายโครงสรางพืน้ฐาน 

เปาประสงค 
๑. ทองถิ่นมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตวัชีว้ดั 
๑. จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น (จํานวน ๒๐ แหง/ป) 
๒. จํานวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพ่ิมขึ้น (จํานวน ๒๐ แหง/ป) 
๓. จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู (๒๐ แหง/ป) 
๔. จํานวนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้นอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น

(จํานวน ๒๐ แหง/ป) 
กลยทุธ 
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปนระบบและไดมาตรฐาน 
๒. บริหารจัดการน้ํา พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๓. พัฒนาดานผังเมือง การควบคุมอาคาร กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
๔. บํารุงรักษาปาและน้ําอยางยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหมี

ระบบนิเวศนที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่ ๒  สรางความเขมแขง็ของครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

เปาประสงค 
๑. พลเมืองมีคุณภาพ มีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 
๒. ชุมชนในทองถิ่นเปนสังคมที่เขมแข็ง สมานฉันท เกื้อกูล เอื้ออาทรตอกัน 
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ตวัชีว้ดั 
๑. รอยละ  ๑๐๐ ของเด็ก/นักเรียน และเยาวชน ไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
๒. รอยละ  ๘๕  ของประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดํารงชีวิต  
๓. รอยละ  ๕๐  ของแรงงานไดพัฒนาสูแรงงานมีฝมือ  
๔. รอยละ  ๘๐  ของประชาชนเขาถึงสวัสดิการดานสาธารณสุขของรัฐ  
กลยทุธ 
๑. พัฒนาคนทุกชวงวัย สรางสังคมแหงการเรียนรู ดานการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ สืบทอด

องคความรู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน  
๒. พัฒนาประชาชนในจังหวัดใหมีครอบครัวอบอุนดํารงชีวิตอยางมีความสุข ใชชีวิตแบบพอเพียงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนําภูมิปญญาทองถิ่นในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
ลดตนทุนใหกับสินคาและบริการสนับสนุนชุมชนตนแบบ 

๓. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู
แรงงานที่มีความรู มีฝมือ ความเชี่ยวชาญ  

๔. พัฒนาสวัสดิการสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอม การ
ปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ ปองกันปญหาจากยาเสพติด สงเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสงัคมและประชาชนทั่วไป 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่ ๓  พัฒนาทีส่มดลุและยัง่ยนื 

เปาประสงค 
๑. ประชาชนหลุดพนปญหาความยากจน 
๒. สินคาการเกษตรของทองถิ่นมีการเพ่ิมมูลคามากขึ้น 
ตวัชีว้ดั 
๑. รอยละ  ๕  ของการสรางผลิตภัณฑชุมชนของกลุมอาชีพตาง ๆ เพิ่มขึ้นตอป 
๒. จํานวนแหลงทองเทีย่วใหมที่สรางขึ้น และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น 
๓. รอยละ  ๕  ตอปของมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การคาเพิ่มขึ้น  
๔. จํานวนนวัตกรรมในทองถิ่นเพิ่มขึ้น (จํานวน ๕ โครงการ/ป) 
กลยทุธ 
๑. สงเสริมการลงทุน สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาของ

ผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดใหเปนพื้นที่เปาหมายทางการทองเที่ยว การสรางแหลงทองเที่ยว

ใหม แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ สงเสริมกลุมอาชีพ การบริการ การผลิต การคา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และการบริการของจังหวัด 

๓ สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุมอาชีพตาง ๆ สงเสริมการใชปุย
ชีวภาพ การลดตนทุนการผลิต และการใชพลังงานทดแทน 

๔. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาการเกษตรดวยนวัตกรรม ใหเปนเกษตรปลอดภัย สูมาตรฐานสากล
เกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสรางนวัตกรรมใหมเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่ ๔  สรางเสรมิสมรรถนะประชาชนและพลังทางสงัคม 

เปาประสงค   1.  ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น 
            2. ทองถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตวัชีว้ดั 
๑. จํานวนประชาชนมีความสํานึกพลเมืองเพิ่มขึ้น (๑๒,๐๐๐ คน/ป) 
๒. รอยละ  ๑๐๐  ของการมีสวนรวมของพลเมืองในโครงการพัฒนาตาง ๆ 
๓. รอยละ  ๑๐๐  ของการตอบสนองความตองการของประชาชนเพิ่มขึ้น  
กลยทุธ 
๑. สงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนํา

ชุมชน คํานึงถึงหลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และมีคุณธรรม 
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อแกปญหา การปฏิรูป และการพัฒนาทองถิ่นในทุกๆดาน
อยางตอเนื่อง 

๓. บริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
๔. สรางความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสรางโอกาสใน

การเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
๕. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐเพื่อใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
********************** 

3. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลเมอืงรอยเอด็  

เพื่อจดัทําและทบทวนแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมอืงรอยเอด็ 
*************************** 

วสิยัทัศน (vision)   
“บานเมืองนาอยู   ผูคนนารัก   ฟูมฟกตํานานเมืองลือเลื่องวัฒนธรรม” 

พันธกิจ 
 พันธกิจที่  1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหมีคุณภาพ เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ รายได ยกระดับ  

คุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคงเพ่ือเพิ่มศักยภาพของเมือง 
 พันธกิจที่  2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึง 
 พันธกิจที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
เปาประสงครวม 

1. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 2.  ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และเพียงพอในการดํารงชีวิต 
 3.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมพรอมทั้งเอื้ออํานวยความสะดวกตอ
การดํารงชีพของมนุษย  สัตวและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
 4.  การทองเที่ยวในทองถิ่นไดรับการพัฒนา  สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น 
 5.  สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามใหควรคูกับทองถิ่นตลอดไป 
 6.  มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในการประกอบอาชีพ  เพื่อสรางมูลคาใหกับสินคาและบริการ 
 7.  มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางท่ัวถึง 
 8.  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสมบูรณ หางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
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 9.  ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง  สรางโอกาสเรียนรูเทาเทียมกันมี
การเรียนรูตลอดชีวิต 
 10. ประชาชนในทองถิ่นคิดเปน  ทําเปนมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน รูรักสามัคคีเปนชุมชนเข็มแข็ง
และมีสวนรวม ในการพัฒนาทองถ่ิน 
 11. หนวยงานนําหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 
ประเด็นยทุธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พฒันาดานการบริหาร การเมืองการปกครอง 

ยุทธศาสตรการพฒันาทองถิน่ 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่1 พัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน  
 เปาประสงค 

1. เปนเมืองนาอยู มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตวัชีว้ดั 
 1. จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
 2. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 
 3. จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู    
 กลยุทธ 

1.  กอสรางปรับปรุงและซอมแซมงานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการแบบ  
บูรณาการเพ่ือปองกนัน้ําทวมในฤดูฝนในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
 2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขายครอบคลุมทั่ว
เขตเทศบาล 
 3.  สนับสนุนงานดานการคมนาคมและขนสง และสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงให
สามารถเชื่อมโยงประสานกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. งานดานผังเมือง การควบคุมอาคาร นําผังเมือง/ผังชุมชนมาเปนขอมูลประกอบการวางแผน 
 5.  พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร โดยใหมีสัญญาณไฟ                  
ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคับจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
 6.  สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 
 7. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ  ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชนในการรณรงคสราง
จิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 
 8.  กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลอง
กับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 9.  สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวของใหแกชุมชน
และบังคับใชใหเปนรูปธรรม 
 10. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชน อยางทั่วถึง 
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 11. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพทและ
การสื่อสารดานโทรคมนาคมอื่น ๆ ไปสูชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาล 
 12. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและอํานวยประโยชนดาน
การพักผอนหยอนใจแกประชาชน 
 13. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่อาคาร  สถานที่ ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย ตลอดจนเกาะ
กลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 
 14. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพื้นที่วาง รวมทั้งที่ของหนวยงานราชการ  
เอกชน 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่2 พัฒนาดานเศรษฐกจิ 
 เปาประสงค 

1. เพื่อพัฒนาชุมชนในทองถิ่นและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
2. สงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
ตวัชีว้ดั 
1. รอยละของประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 
2. รอยละของประชาชนไดพัฒนาสูแรงงานมีฝมือ 
3. รอยละของการสงเสริมประชาสัมพันธ การเผยแพรการทองเที่ยว 
4. มูลคาผลิตภัณฑชุมชนของกลุมอาชีพตาง ๆ เพิ่มข้ึน   
5. เพื่อพัฒนาใหพลเมืองมีคุณภาพ มีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 

 กลยทุธ 
1.  สนับสนุนสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางสรรคใหเกิดขึ้นแก

ชุมชนเพื่อเปนมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนและมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและรวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ 
 2.  สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาที่ระลึกของชุมชน 
 3.  ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ และตลาดใหแก
ผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ 
 4.  สนับสนุนใหประชาชน นําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิต 
 5.  สงเสริมประชาสัมพันธ  สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยว  เพื่อกระจายรายไดใหแกชุมชน
สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถิ่น 
 6.  สงเสริมการทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตรวัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่3 พฒันาดานการศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง  สรางโอกาสเรียนรูเทาเทียมกันมี 

การเรียนรูตลอดชีวิต 
2. พัฒนาคนทุกชวงวัย สรางสังคมแหงการเรียนรู ดานการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ สืบ 

ทอดองคความรู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามใหควรคูกับทองถิ่นตลอดไป 
4. มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในการประกอบอาชีพ  เพื่อสรางมูลคาใหกับสินคาและบริการ 
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 ตัวชี้วัด 

1. รอยละ 100 ของเด็กนักเรียน และเยาวชน ไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน 

2. รอยละ ของนักเรียนที่ไดเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาค/ระดับประเทศครบ  
100% 

3. สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนและประชาชนไดครบทุกดาน 100% 
4. สงเสริมและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นไดครบทุกดาน/ทุกกิจกรรม 100% 
5. นักเรียนไดเขารวมการแขงขันกีฬาทุกระดับครบ 100% 
กลยุทธ 

1.  สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

2.  สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตาง ๆ  เชน   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ  เทศบาล  ภาคเอกชน  ชุมชน
และครอบครัว 

3.  สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง   
4.  จัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพื่อกระตุนและสนับสนุนการ

คนควาความรูของครอบครัวและชุมชน 
5.  สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมดุล

สัมพันธกันทั้งหลักสูตรที่เนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรที่เนนความสนใจของผูเรียน  
และหลักสูตรทองถ่ินที่เปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน 

6.  สนับสนุนใหมีการประสานงาน  ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการคนควา วิจัย การสาธิตการ
สอนและแนะนําวิธีการตอเด็กที่มีปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

7.  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
ตลอดทั้งการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.  พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเปนทรัพยากร
ดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
 9.  สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมใหทันสมัยถูกตองเพื่อ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 
 10.  สงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายตาง ๆ ทั้ง
ในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

11.  สงเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งหมดสรางเปนองคความรู
เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น สนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนของทองถิ่น 

12.  การอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณของทองถิ่น 
13.  การอนุรักษ ทํานุ บํารุงศาสนารักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที ่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
เปาประสงค 
1. ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสมบูรณ หางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
2. มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางท่ัวถึง 
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3. ประชาชนในทองถิ่นเปนสังคมที่เขมแข็ง สมานฉันท เกื้อกูล เอื้ออาทรตอกัน 
4. ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5. จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่
6. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
7. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
9. สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสงคมสงเคราะห 
ตัวชี้วัด 
1. รอยละของประชาชนเขาถึงสวัสดิการดานสาธารณสุขของรัฐ 
2. อัตราการปวยตายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดลดลง 
3. หนวยบริการมีขอมูลกลุมเปาหมายทุกกลุมครอบคลุมรอยละ 90 
4. รอยละ 80 ของรานอาหารและแผงลอยผานเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนด 
5. แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบ 

โรงเรียนลดลง 
6. รอยละของผูสูงอายุเขาสูระบบการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
7. ผูประสบภัยทุกรายไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ 
8. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมืออุปกรณและไดรับ 

การฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทา 
กลยุทธ 
1.  สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนา 

 2.  สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 
 3.  สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพ
อนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 4.  สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ 
 5.  จัดกิจกรรมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง รวมทั้งจัดใหมีสถานที่
ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง 
 6.  สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอยควบคูกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 
 7.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออื่น ๆ 
 8.  สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยใหมีมาตรการ
ระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
 9.  สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมือ
อุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทา 
สาธารณภัยได 
 10.  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
 11. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพ่ึงตนเองได ตระหนักถึงหนาที่ทั้ง 
ตอตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนากระบวนการ
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกสังคม 
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 12. สรางเสริมความรูความเขาใจ  ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   และรวมมือกัน
เผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
 13. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดลอม เด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 14. ดานการสาธารณสุขสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การปองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตอและการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
 15. การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดและปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมให 
เขาไปเกี่ยวกับยาเสพติด ดานการรวมพลังทุกภาคสวน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมพรอมทั้งเอ้ืออํานวยความสะดวกตอ 
การดํารงชีพของมนุษย  สัตวและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

2. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. คืนความอุดมสมบูรณ สรางความสมดุลแกระบบนิเวศน เพื่อรองรับการเปลี่ยนของสภาภูมิอากาศ 

 ตัวชี้วัด 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ 100 
2. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 

 1.  จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพ้ืนที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มีสีเขียวพื้นที่โลงและ
สวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสราง
ภูมิทัศนทองถิ่น 
 2.  สงเสริม ประสาน และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่นอื่นองคกร
เอกชนและประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.  รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนได
ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความรวมมือใน
การปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ด ี
 4.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหม 
อยางเหมาะสม 
 5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา 
 6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ เหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสงและ 
การกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาดานการบริหาร การเมืองการปกครอง 
 เปาประสงค 
 1. เพื่อสรางความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 2. สงเสริมการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตวัชีว้ดั 
 1. จํานวนประชาชนมีความสํานึกพลเมืองเพิ่มขึ้น  
 2. รอยละการมีสวนรวมของพลเมืองในโครงการพัฒนาตาง ๆ (รอยละ 100) 
 3. รอยละของความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง (รอยละ 100) 
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 กลยทุธ 
 1. สงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน คํานึงถึงหลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และมีคุณธรรม จาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2. การเสริมสรางการมีสวนรวมทุกกระบวนการของประชาชน เพื่อแกปญหา การปฏิรูป และการ
พัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ ดานอยางตอเนื่อง 
 3. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
 4. การสรางความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสราง
โอกาสในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

๒.5  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 ๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔)  การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
 ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๒.6 แผนงาน 
 ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 7) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2) แผนงานการศึกษา   8) แผนงานสาธารณสุข 
3) แผนงานสังคมสงเคราะห  9) แผนงานเคหะและชุมชน 
4)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11) แผนงานการเกษตร 
6)แผนงานการพาณิชย   12) แผนงานงบกลาง 
๒.6  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาล   

เปาประสงค 

ตวัชีว้ดั 

คาเปาหมาย 

จดุยนืทางยุทธศาสตร 
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 ๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑)จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง 
   ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน 
   มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผนดินสายหลักเชื่อมกับ
จังหวัดใกลเคียง  
   มีรถโดยสารประจําทางสายหลัก (กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ยโสธร – มุกดาหาร – พัทยา – 
ระยอง ) ผานเขตเทศบาล 
   มสีายการบินทาอากาศยานรอยเอ็ด (รอยเอ็ด – กรุงเทพฯ) 
   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 
   มีสวนสาธารณะ 2 แหง คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทรและสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 
   มีตลาดสดเทศบาล3แหง 
   ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลสวนใหญมีอาชีพคาขาย รับราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจาง ฯลฯ 
   มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 8โรงเรียนสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  แหง  สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจอยูในเขตเทศบาลคือสํานักงานการประปาสวนภูมิภาคที่ทําการไปรษณีย
รอยเอ็ดธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขารอยเอ็ด 
   มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับสวนราชการในพ้ืนที ่
   มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
   มีการจัดตั้งชุมชน20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดประกอบดวย  ตัวแทนของประชาชนใน
ชุมชนเปนคณะกรรมการ  ชุมชนละ๙คน 
   ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น 
   เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 
   มีสนามกีฬาเอนกประสงคจํานวน30แหงสนามตะกรอจํานวน32 สนาม สนามฟุตบอล  7 สนาม 
สนามฟุตบอลหญาเทียม 6 สนาม สนามฟุตบอล 7 คน 7 สนาม สนามฟุตซอล 11 สนาม สนามบาสเกตบอล
4 สนามสนามเด็กเลน 12 แหง  สนามเปตอง 30 สนาม สนามวอลเลยบอล 13 สนาม สนามวอลเลยบอล
ชายหาด 4 สนาม  สนามแบดมินตัน 3 สนาม สนามเทนนิส  6 สนาม หองสมดุประชาชน 1 แหง สถานแสดง
พันธสัตวน้ํา 1 แหง และศูนยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 5 แหง  
   มีประเพณทีี่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดนของชุมชนและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
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   มีวัด15 แหง  เทศบาลมีระบบเสียงไรสายประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสาร   ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนไดรับทราบขอมูล 
 มีการใหบริการดานการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพทไรสายของ 
ของเอกชนหลายบริษัท   
   มีกองทุนชุมชนในเขตเทศบาล  เชน  การออมเงิน ฯลฯ 
   มีกลุมอาชีพชุมชน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 ๒)  จุดออน (W : Weakness) 
   คนในวัยทํางานคนหนุมสาว วัยรุน เลือกงาน  
   สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได 
   ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพ
อยางเขมแข็ง 
 เทศบาลเปนชุมชนที่แออัดอยูในตัวเมือง ขาวของราคาแพลง  เพราะตองนํามาจากแหลงอื่นหรือ
ในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา  นุงหม  ฯลฯ   
   ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
   ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญไมมีโรงงานในพื้นที ่
   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน ประกอบกับเครื่องมือไม
เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
 ไมมีทารถที่ดําเนินการโดยเทศบาล 
   แหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย  มีนอยประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอ
   ที่ดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการทองเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณมาก 
 ๓)โอกาส (O : Opportunity) 
   จังหวัดรอยเอ็ด สามารถสนับสนุนงบประมาณใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดที่มีแผนงาน/โครงการตาม
แนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
   มีเสนทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
   ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดีการปฏิรูป ระบบราชการทําให
พนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพิ่มข้ึนเพื่อใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถิ่น 
 ๔)  ขอจํากัด (T : Threat) 
   มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวางองคการบริหารสวนตําบลดงลาน องคการบริหารสวน
ตําบลรอบเมือง องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง  
   ปจจุบันเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนเทศบาลขนาดกลางมีงบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจ
หนาที่ตางๆตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่นตามภารกิจถายโอนฯ  ตาม
นโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
   งบประมาณที่ไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
   กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
 การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความลาชาไม
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
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 การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  ตองอาศัย
ความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
  ๖)  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)  
 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพื่อชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหา
และความตองการของประชาชน  โดยเทศบาลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้    
 (๑)  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 
   ดานโครงสรางพื้นฐานสามารถจําแนกไดดงันี ้
 ๑)  มีเสนทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปาหมายคือ
ตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทุกสาย  ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนที่ยังไมเปนที่สาธารณะจะดําเนินการไดก็
ตอเม่ือตองเปนที่สาธารณะ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจ
กับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไว
แลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 
 ๒)  การขยายเขตไฟฟาปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสอง
สวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการ
ใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การ
แกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่  และ
วิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร  ทั้งนี้   เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ ไวแลว และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  
 ๓)  การประปา  เทศบาลมีสํานักงานการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด อยูในเขตเทศบาล 
สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดทั้งป  ปญหาคือ  
มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมี
แหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพื้นที่อื่นทําใหมีคาใชจายมาก  การประปายังไมสามารถที่จะผลิต
เปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพื้นที่
ดําเนินการแกไขตามจุดที่เกิดปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ ที่ไมสามารถดําเนินการไดนั้นเทศบาล
ก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไปเมื่อมีงบประมาณและความจําเปนก็
สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่องเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป 
  ดานที่อยูอาศัยและการอปุโภคบรโิภค 
 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรในพื้นที่มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ปญหาคือ มีจํานวนนอย
บางครัวเรือน  ที่ยังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมที่อยูอาศัย การแกปญหาคือเทศบาลไดมีโครงการ
ซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณที่มากกวานี้เทศบาลก็จะดําเนินการใหได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบเรียบรอยเนื่องจากเทศบาลมีการดําเนิน
โครงการประกวดชุมชนทุกปมีเพียงบางครัวเรือนท่ียังไมเปนระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการ
เกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตเทศบาลไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดย
บางครัวเรือนซื้อน้ําที่บรรจุในถังหรือขวด  แตหลายครัวเรือนบริโภคน้ําที่ไดจากน้ําฝน  ทําใหเกิดปญหาน้ําดื่มที่
ยังไมสะอาดเทาที่ควร  ในชุมชนที่ไมมีน้ําดื่มสะอาดสําหรับบริโภค  การแกปญหาเบื้องตนคือประชาสัมพันธให
มีการปดฝาภาชนะใหมิดชิดและมีที่กรองน้ําฝนหรือการตมน้ําใหเดือดกอนเก็บไวดื่ม    
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 (๒)  การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการคาขาย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจาง  ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการคาขาย รับจาง และมีรายไดจากการจัดตั้งกลุมอาชีพในชุมชน
สัตวเลี้ยงไมมาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปมีอาชีพและรายไดและที่ไมมีรายไดเทศบาลก็จัดหาฝกอาชีพให ซึ่งได
จัดทําเปนโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา ถือวาอัตราการวางงานของ
ประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ํากวามาก  ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางทั้งในพื้นที่และนอก
พื้นที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนสวนมากมีอาชีพคาขาย  มีหางราน  รานคา  ทําใหมีรายไดมากจาก
การคาขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไมเทากัน แตปญหาก็คือ รายไดเฉลี่ยต่ํากวาคนละ  ๓๐,๐๐๐  
บาทตอปรอยละ  ๗๕  ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวารายไดต่ําคาครองชีพสูง  มีเงินแตซื้อของไดนอยลง  
ประชากรมีพื้นที่ในการเกษตรบางสวนบางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งชวง มีพื้นที่ในการทําการเกษตรนอย การขยายตัว
ของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการ
ปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามีมากขึ้น  เกิดปญหาการรองเรียนมายังเทศบาล  การแกปญหาคือ 
เทศบาลก็ไดลงพื้นที่แกไขปญหาในทุกครั้ง รวมทั้งไดจัดโครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําในชุมชน 
โดยเจาหนาที่และชุมชนรวมกัน  ผลทีไดปญหาการระบายน้ําลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมากขึ้น  
และทําใหประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งเทศบาลไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหชุมชนมี
รายไดเสริมจากการประกอบอาชีพอุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงค
เทาที่ควรเนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด   
 (๓)  การวเิคราะหขอมลูสงัคม  
  ดานแรงงาน 
 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตบางสวนไปรับจางทํางานนอกพื้นที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานตางจังหวัด  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ เพราะ
พื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

  ดานสขุภาพและสาธารณสขุ 
 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ
ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็ก
แรกเกิด - 5  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน แตมีบางรายเทานั้น ที่ไมตรงตามเกณฑ
มาตรฐาน  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบําบัด
อาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจ
สุขภาพ  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข จัด
กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
 
 



67 
  ดานการศึกษา 

 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๔  หรือเทียบเทา และที่ไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙ดานการศึกษาอยูในเกณฑที่ดี  
ปญหาคือ  ยังไมสามารถที่จะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ
รวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   

  ดานคานิยมของคนในพื้นที ่

 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายที่ไป
รวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตเทศบาลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  
ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เปนครั้งคราว 
บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามที่จะใหทุก
สวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  
เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแดนส  งานประเพณี  เปนตน 

  ดานความปลอดภยัในชวีติและทรัพยสนิ 

 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปญหาคือจากขอมูลที่สํารวจพบวาบางครัวเรือนที่ไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแกปญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยู
อยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก 
กอสรางหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  
การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก 
ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไม
สามารถที่จะแกไขได  ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหา
ใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได              

  ดานยาเสพติด  

 ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรบานเหลื่อมไดแจงใหกับเทศบาล
ทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอ จังหวัด หรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
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 (๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่สําหรับปลูกสรางที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ  
ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ไดแก  ดิน น้ํา ตนไม  
อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไม
สามารถที่จะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอื่น  และน้ําฝน  น้ําใน
การเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับ
การเกษตรไดเพิ่มขึ้น  เพราะพ้ืนที่สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการ
ของประชาชนเชนโครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ
ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงามใหเปนเมืองนาอยู
เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ 

 (๕)  ดานการเมือง – การบรหิาร 
 เทศบาลไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลมีทั้งหมด20ชุมชน แตละชุมชนมีกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของ
ชุมชน20คนประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้ง
เปนอยางดี จากผูมีสิทธิเลือกตั้งปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดที่นาสังเกตคือ มีการยายเขา
ยายออกชวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกสมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะการคัดเลือก
ประธานชุมชน การแกไขปญหาของเทศบาลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบให
ระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานเทศบาลและอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ให
ขอมูลที่ถูกตอง  เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้นมีประชาชนสนใจเขารวมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชนและ
ประชาชนไดรับประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลนอกจากนี้เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดู
งานของคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลอสม. และกรรมการชุมชนโครงการอื่นๆ สําหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับ
เทศบาลอื่นๆและเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณมีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัดไม
เพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกทีเ่กีย่วของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พื้นฐาน 

๑) ถนนยังไมพอเพียงและ
ยังไมไดมาตรฐาน 

- ถนนในการสัญจร 
ไปมา 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมถีนนใน
การสัญจรไปมา
พอเพียงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและ
ที่สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่
ไดท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสวาง
เพยีงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน สง
กลิ่นเหม็นกอความรําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาล
ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะจะดําเนินการได
ก็ตอเมื่อตองเปนที่
สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทาง
คมนาคมที่เปน
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 
โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  โรคระบาด  
โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพื้นที่ปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น เชน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกทีเ่กีย่วของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการที่ถูกตอง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยไดถูกตอง 

๕) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนใน
พื้นที่ท่ีไดรับความ
เดือนรอนเรื่องที่
อยูอาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหมั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากข้ึนทํา
ใหเกิดการขยายตัวของ
อาคารบานเรือนทําใหเกิด
เปนชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไมเกิด
ปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําที่ยังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เชน จากน้ําฝน น้ําที่ไมได
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมไดรับ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูง
กวาขั้นพื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรบั
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 
 

- ผูสูงอายุและ
เด็กในเขต
เทศบาล   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ดี 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกทีเ่กีย่วของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวงัและแนว
โนมอนาคต 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในการดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต
เทศบาล 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหลา สาเสพติด และทอง
กอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุนในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไดตรวจ
สุขภาพประจําป  

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลที่อายุ 
๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
และดื่มสุรา  

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการ
วางแผน  
การสงเสริม 
การลงทุน  
พาณิชยกรรม
และการ
ทองเที่ยว 

๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลง
ลอย 

- รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลิตราคาตกต่ําระ 
ยะทางในการขนสงผลผลิต
ไกลจากแหลงรับซื้อ  

- ประชากรใน
พื้นที่ 

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบ
อาชีพรบัจาง 

- คาแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย
ตอป ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ 
บาท    

- ประชาชนที่มี
รายไดต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน 

- ไมมีครัวเรือนที่ตก
เกณฑมาตราฐาน
รายได 

๗) ในเขตเทศบาลมีแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวนอย 

- การทองเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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ดาน 
สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกทีเ่กีย่วของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวงัและ
แนวโนมอนาคต 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร - ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

- มีระบบควบคุม
การจราจร เชน 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลัก
ขโมยทรัพยสินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
สวนราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละ
สวนราชการ เชน 
การติดตั้งกลองวงจร
ปด  การใหผูนํา อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและ 
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

1) เปนพื้นที่ที่มีดินเค็ม
และน้ําใตดินเปนน้ําเค็ม
หรือมีรสกรอย ไมสามารถ
ใชในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได 

- ดินและน้ําใตดิน - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ปญหาเรื่องดนิเค็ม
ลดลง จัดหาแหลงน้ํา
จากแหลงอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น   

2) มีปญหาเรื่องขยะและ
น้ําเสียเพิ่มมากข้ึนสงกลิ่น
เหม็นรําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

- ปญหาขยะและน้ํา
เสียลดลง 
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองไดโดย
ไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิ่นถูกลมืเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  3 
การนาํแผนพฒันาทองถิน่ไปสูการปฏบิตั ิ
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สวนที ่ 3 การนําแผนพฒันาทองถิน่ไปสูการปฏบิตั ิ

1. ยุทธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รบัผดิชอบหลัก 

หนวยงาน
สนบัสนนุ 

1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงสรางพื้นฐาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สํานักปลัด 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง กองคลัง 
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ สํานักปลัด 
การรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ สํานักปลัด 
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
สํานักการศึกษา 

การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ สํานักการศึกษา 
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขฯ 

สาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน กองชาง 

เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ กองชาง 
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ กองชาง 

การศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ สํานักการศึกษา 

การศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

สํานักการศึกษา 

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

กองชาง 

2 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ 

การศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

สํานักการศึกษา 

สรางความเขมแข็งของ 
ชุมชน 

งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รบัผดิชอบหลัก 

หนวยงานสนบัสนนุ 

3 การดานการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ สํานักการศึกษา 
การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา 
การศึกษา งานศึกษาไมกําหนด

ระดับ 
สํานักการศึกษา 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ สํานักการศึกษา 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

สํานักการศึกษา 

4 การพัฒนาดานสังคม
และคุณภาพชีวิต 

สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

การรักษาความ
สงบภายใน 

งานปองกันฯ สํานักปลัดฯ 

การรักษาความ
สงบภายใน 

งานเทศกิจฯ สํานักปลัดฯ 

สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

สาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

การพาณิชย งานโรงฆาสัตว กองสาธารณสุขฯ 

งบกลาง งานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม 

5 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

กองชาง 

เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ กองชาง 

เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รบัผดิชอบหลัก 

หนวยงานสนบัสนนุ 

6 การพัฒนาดาน
การบริหาร 
การเมืองการ
ปกครอง 

การบริหาร 
การเมืองการ
ปกครอง 

บริหารงานงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ 

บริหารงานงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป กองวิชาการและ
แผนงาน 

บริหารงานงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง กองคลัง 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานปองกันฯ สํานักปลัดฯ 

การศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับการศึกษา 

สํานักการศึกษา 

สาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

สาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

สังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห 

กองสวัสดิการสังคม 

สรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน 

งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน กองชาง 

เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ กองชาง 

เคหะและชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

กองชาง 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

รวม 6 ยุทธศาสตร 6 ดาน 12 แผนงาน ทุกงาน 8 สาํนัก/กอง 



 

 
 
 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยทุธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสราง
พืน้ฐาน 

- - 294 813,730,950 292 813,056,950 292 813,056,950 292 804,490,950 1,170 3,244,335,800 

1.1 แผนงานบริหารงานงานทั่วไป - - 9 12,441,000 8 12,067,000 8 12,067,000 9 12,441,000 34 49,016,000 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 4 2,499,000 4 2,499,000 4 2,499,000 4 2,499,000 16 9,996,000 
1.3 แผนงานการศึกษา - - 71 75,561,000 70 75,061,000 70 75,061,000 69 66,121,000 280 291,804,000 
1.4 แผนงานสาธารณสุข - - 3 41,739,000 3 41,739,000 3 41,739,000 3 41,739,000 12 166,956,000 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน - - 46 79,869,000 46 79,869,000 46 79,869,000 46 79,869,000 184 319,476,000 
1.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

- - 2 500,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 8 2,600,000 

1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 159 601,121,950 159 601,121,950 159 601,121,950 159 601,121,950 636 2,404,487,800 
2.ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ - - 7 950,000 9 1,060,000 9 1,060,000 9 1,060,000 34 4,130,000 
2.1 แผนงานบริหารงานงานทั่วไป - - 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 8 1,200,000 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

- - 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 8 2,400,000 

2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของ 
ชุมชน 

- - 3 50,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000 18 530,000 

3. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

- - 108 196,557,020 108 160,607,020 108 160,607,020 108 160,607,020 432 678,378,080 

3.1 แผนงานการศึกษา - - 76 186,437,020 74 149,937,020 74 149,937,020 74 149,937,020 298 636,248,080 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - 32 10,120,000 34 10,670,000 34 10,670,000 34 10,670,000 134 42,130,000 
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บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยทุธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยทุธศาสตรการพฒันาดานสงัคมและ
คณุภาพชวีติ 

- - 64 36,417,000 65 40,442,000 65 40,442,000 65 40,442,000 259 157,743,000 

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 21 1,565,000 21 1,565,000 21 1,565,000 21 1,565,000 84 6,260,000 
4.2 แผนงานสาธารณสุข - - 31 3,505,000 31 3,400,000 31 3,400,000 31 3,400,000 124 13,705,000 
4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - 6 220,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000 24 970,000 
4.4 แผนงานการพาณิชย - - 3 115,000 3 115,000 3 115,000 3 115,000 12 460,000 
4.5 แผนงานงบกลาง - - 3 31,012,000 4 35,112,000 4 35,112,000 4 35,112,000 15 136,348,000 
5. ยทุธศาสตรการพฒันาดาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

- - 9 31,390,000 9 31,390,000 9 31,390,000 9 31,390,000 27 125,560,000 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 9 31,390,000 9 31,390,000 9 31,390,000 9 31,390,000 27 125,560,000 
6. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิาร 
การเมอืงการปกครอง 

- - 58 24,467,000 69 24,005,070 66 22,360,070 67 22,395,070 260 93,227,210 

6.1 แผนงานบริหารงานงานทั่วไป - - 33 17,172,000 39 18,964,470 37 17,849,470 38 17,884,470 147 71,870,410 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 12 240,000 
6.3 แผนงานการศึกษา - - 4 6,790,000 4 1,320,000 3 790,000 3 790,000 14 9,690,000 
6.4 แผนงานสาธารณสุข - - 2 285,600 5 1,400,600 5 1,400,600 5 1,400,600 17 4,486,800 
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  - - 3 1,400,000 3 1,400,000 3 1,400,000 3 1,400,000 12 5,600,000 
6.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - 4 280,000 6 380,000 6 380,000 6 380,000 22 1,420,000 
6.7 แผนงานเคหะและชุมชน - - 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 12 600,000 
6.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 6 330,000 6 330,000 6 330,000 6 330,000 24 1,320,000 

รวม - - 540 1,103,511,970 552  1,070,561,040 549  1,068,916,040 550 1,060,385,040 2,191 4,303,374,090 
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1.  ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซอม
ปรับปรุงผิวถนน
ภายในสํานักงาน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงผิวทางท่ีมี
สภาพใชงานได
ยาวนานสะดวก
และรวดเร็ว 

- ซอมปรับปรุงผิวถนน
ภายในสํานักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดดวยผิวแอส
ฟสทติกคอนกรีต หนา  
๔ ซม. พื้นท่ีไมนอยกวา 
๑,๓๐๐ ตร.ม. และงาน 
Tack coat ผิวทางพ้ืนที่ไม
นอยกวา ๑,๓๐๐ ตร.ม. 

- 
 

๓๗๔,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

- - ๓๗๔,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

-  มีถนนได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- ผิวถนนท่ีมีสภาพ
ใหมมีคุณภาพแข็งแรง
ใชงานไดยาวนานการ
สัญจรสะดวกและ
รวดเร็ว 
- พื้นท่ีมีความสวยงาม
มีมาตรฐานทันสมยั 
 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการปรับปรุง
ทาสีอาคาร
สํานักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อความ
สวยงามและยืด
อายุการใชงานของ
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

- งานขูดสีที่หลุดรอน  
จํานวนพ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,500 ตารางเมตร 
- งานทาสีอะครีลิค  100% 
จํานวนพ้ืนที่ไมนอยกวา 
2,500 ตร.ม. 
 
 

- 264,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

264,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

264,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

264,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- อาคาร
เทศบาลฯ
สวยงามขึ้น 

- ไดอาคารที่มคีวาม
สวยงามและทําใหอายุ
การใชงานยาวนานข้ึน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

แบบ ผ. 02 แบบ ผ. 02 
81 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม 
รั้วสํานักงาน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 

- เพื่อความ 
สงางามของ
สํานักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
- เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การรักษาทรัพยสิน 
ของทางราชการ 

- ปรับปรุงซอมแซมรั้วพรอม
ประตรูั้ว ความยาวไมนอย
กวา 133 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 
 

133,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

133,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

133,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

133,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

- รั้วสํานักงาน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 
สวยงาม 
 

 

- รั้วสํานักงานเทศบาล
มีความสงางาม
สวยงาม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รักษาทรัพยสินของ
ทางราชการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการกอสราง 
รั้วสํานักงาน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 

- เพื่อความ 
สงางามของ
สํานักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
- เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การรักษาทรัพยสิน 
ของทางราชการ 

- ปรับปรุงซอมแซมรั้วพรอม
ประตรูั้ว จํานวน 2 ชอง
ความยาวไมนอยกวา 123 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- รั้วสํานักงาน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 
สวยงาม 
 

 

- รั้วสํานักงานเทศบาล
มีความสงางาม 
สวยงาม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รักษาทรัพยสินของ
ทางราชการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. 02 
82 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อรองรับ 
การใหบริการ
ประชาชนทีม่า
ติดตอราชการ   
- เพื่อใหพนักงาน
เทศบาลมี
สภาพแวดลอม 
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

- ปรับปรุงและตอเตมิ
อาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด พื้นที่ไมนอย
กวา 1,361 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 9,320,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

9,320,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

9,320,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

9,320,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

- รองรับการ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางเพียงพอ   
- พนักงาน
เทศบาลมี
สภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสมแก 
การปฏิบัติงาน 

- มีอาคารสํานักงาน 
ที่ทันสมัย  มีพื้นที่ 
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบริการ
ประชาชนได 
อยางเพียงพอ  
- พนักงานเทศบาล 
มีความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอม 
ในการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ. 02 
83 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
หองกองวิชาการ
และแผนงาน 

-  เพื่อปรับปรุงพ้ืนที่
กองวิชาการใหเปน
สัดสวนและมีการใช
งานที่ดียิ่งข้ึน 
เนื่องจากกองวิชาการ
มีพื้นท่ีใชสอยที่จํากัด
และบุคลากรจาํนวน
มากจึงตองการ
ปรับปรุงพื้นท่ีใหมี
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานและเพื่อ
บริการประชาชนที่มา
ติดตอราชการ  

- ปรับปรุงพื้นภายในปู
กระเบื้องใหมในกองวิชาการ 
-ปรับปรุงฝาเพดานภายใน
กองวิชาการ 
- เฟอรนิเจอรพรอมบิ้วอิน 
- ปรับปรุงหองผูอํานวยการ 
- ปรับปรุงหองครัว 
- หองกองวิชาการขนาด
พื้นท่ี 13.70 x 9.0 เมตร 
รวมพื้นที่ประมาณ 123 
ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ปรับปรุงกอง
วิชาการใหมี
การใชงานที่
สะดวกและดี
ยิ่งข้ึน 

- การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกยิ่งขึ้น 
-ไดสถานที่ท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอย
สวยงาม 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 
 

แบบ ผ. 02 
84 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
หองเทศกิจ (เกา) 

- เพื่อตองการปรับปรุง
พื้นท่ีใหเปนศูนย
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
- เพื่อเปนศูนยตนแบบ
และการศึกษา
แลกเปลีย่นเรยีนรู 
และเผยแพร รวมทั้ง
การคิดคนนวัตกรรม
เพื่อแกไขปญหา และ
ความตองการของ
ประชาชน โดยเนนการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน 
 
 

- ปรับปรุงหองเทศกิจ(เกา)
ขนาดพื้นที่ กวาง 4.75  
เมตร  ยาว 7.25  เมตร  
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 34 
ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีศูนย
ตนแบบในการ
พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนอง
ความตองการ
ของประชาชน 

- มีศูนยกลางใน
การประสานงาน
ระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่
และสาํนักงาน
คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจ
ใหแก อปท. 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
(งานจัดทํา

งบประมาณ) 
 

แบบ ผ. 02 
85 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัตั้ง
ศูนยสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน 

- เพื่อเปนศูนยตนแบบพัฒนา
กระบวนการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน และ
การปรับปรุงระบบการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการเปดโอกาสเปด
ชองทางใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมในการบริหารงาน
ของ อปท. อันจะกอใหเกิด
ความรวมมือระหวาง อปท. 
กัประชาชนในการรวมกัน
พัฒนาทองถิ่น 
- เพื่อเปนศูนยตนแบบและ
การศึกษแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และเผยแพรรวมทั้งการ
คิดคนนวัตกรรมเพื่อแกไข
ปญหา และความตองการ
ของประชาชน โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชน 

- จัดประชุมชี้แจงและสรางการ
รับรูใหแกประชาชนในทองถิ่น  
- จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน 
- สรางสื่อประชาสัมพันธ  
ชองทางการเผยแพรรวบรวม
สาระความรูเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจ/การบริหารงานของ
ทองถิ่น/การสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชน รวมทั้งขาวสาร 
กิจกรรม โครงการนวัตกรรมที่
ไดรับรางวัลที่รวดเร็วและเขาใจ
งาย 
- คิดคนนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาการใหบริการสาธารณะ  
- มีกิจกรรมสัญจรในพื้นที่อยาง
ครอบคลุม และขยายผลตอ
ยอดไปยังพื้นทีข่างเคียง  

- 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีศูนย
ตนแบบใน
การพัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อ
ตอบสนอง
ความ
ตองการ
ของ
ประชาชน 

- มีศูนยกลางในการ
ประสานงานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพ้ืนที่และสํานักงาน
คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแก 
อปท. 
- เกิดศูนยตนแบบ
พัฒนากระบวนการ
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
 มีเปดชองทางให
ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการ
บริหารงานของ อปท. 
- เปนศูนยตนแบบใน
การศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู และเผยแพร 
นวัตกรรม 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
(งานจัดทํา

งบประมาณ) 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
หองกองคลัง 

-เพื่อใหมีสถานท่ี
ปฏิบัติงานที่ทันสมยั
สะดวกในการให 
บริการแกประชาชน 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงพื้นท่ีสําหรับ
ปฏิบัติงานใหเปนสัดสวน 
ขนาด 210  ตารางเมตร 
- ปรับปรุงระบบไฟฟาใหได
มาตรฐาน มีแสงสวาง
เพียงพอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

-การ
ปฏิบัติงาน   
ของเจาหนาที่
และสถานที่ 
มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
สวยงาม 

- มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานที่
ทันสมัย สะดวกใน
การใหบริการแก
ประชาชน 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

 

กองคลัง 

รวม   9    โครงการ - 12,441,000 12,067,000 12,067,000 12,441,000    
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
อาคาร 
สถานธนานุบาล 
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเดิม 
 
 

- เพื่อปรับปรุงอาคาร
รองรับการบริการ
ประชาชนอยางทั่วถึง 
- เพื่อขยายพืน้ที่การ
ปฏิบัติงานและ
ใหบริการแก
ประชาชนใหเพียงพอ 

- ปรับปรุงอาคาร 
สถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดแหงเดิม เพื่อ
ใชเปนที่ทําการของ 
เจาหนาที่เทศกิจ
หองควบคุม 
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 
 
 
 
 

- 300,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการรับ
บริการ 
 

 

- ประชาชนมีความพึง
พอใจในการใหบริการ
ของเทศบาลฯ 
- สถานที่ปฏิบัติงาน
กวางขวางยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

(งานเทศกิจ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
อาคาร 
สถานธนานุบาล 
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 

- เพื่อรองรับ 
การใหบริการ
ประชาชนที่มาใช
บริการ 
- เพื่อใชเปนอาคาร
ปฏิบัติงานเทศกิจ 

- ปรับปรุงอาคาร 
สถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด พื้นที่ไมนอย
กวา 1,050 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 1,643,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,643,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,643,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,643,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รองรับการ
ใหบริการ
ประชาชน 
ไดอยางเพียงพอ 
- มีอาคาร
ปฏิบัติงานเทศกิจ
ที่มีมาตรฐานและ
สภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสมแก 
การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 

- มีอาคารสํานักงาน 
ที่ทันสมัย มีพื้นที่ใน
การปฏิบัติงานเพื่อให
บริการประชาชนได
อยางเพียงพอและม ี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

(งานเทศกิจ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
อาคาร สํานักงาน
เทศกิจ ตลาด 
สระทอง 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง  
-เพื่อขยายพื้นที่
ปฏิบัติงาน ให
เพียงพอกับการ
บริการประชาชน 

 
 

- อาคารสํานักงานเทศกิจ       
ตลาดสระทอง  ดังน้ี 
1) ตอเตมิดานหนาอาคาร    
ขนาด ความกวาง 3.00 
เมตร ยาว 3.50 เมตร 
2) ตอเตมิดานหลังอาคาร 
ขนาดความกวาง 3.00 
เมตร ยาว 7.00 เมตร 
รวมพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้น 
31.50 เมตร  
 
 
 
 
 

- 278,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

278,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

278,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

278,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีอาคาร
สํานักงาน
เทศกิจตลาด
สระทอง 
ที่พรอมใชงาน 
และบริการ
ประชาชน 
 

- ประชาชนมีความพึง
พอใจในการใหบริการ
ของเทศบาล 
-เจาหนาที่ปฏิบัติ
หนาที่ไดสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

(งานเทศกิจ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ทาสีอาคารงาน
ปองกันฯ เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อความสวยงามและ
ยืดอายุการใชงานของ
อาคารงานปองกันฯ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 

- งานขูดสีที่หลุดรอน จํานวน
พื้นท่ีไมนอยกวา 1,471  
ตารางเมตร 
- งานทาสี จํานวนพื้นท่ีไมนอย
กวา 1,471  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

278,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

278,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

278,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

278,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- อาคาร 
งานปองกันฯ 
สวยงามเพิ่มขึ้น 
100% 
 

- ไดอาคารที่มี
ความสวยงามและ
ทําใหอายุการใช
งานยาวนานข้ึน 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ) 
 

 

รวม  4  โครงการ  2,499,000 2,499,000 2,499,000 2,499,000    
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 ก.ยุทธศาสตร จงัหวดัที่ ๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.3 แผนงาน การศกึษา งาน บรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจางเหมา 
วางระบบไฟประดับ
ตกแตงภายในและ
ภายนอก  ระบบเครื่อง
เสียง และอุปกรณอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหอสูง 
ชมเมือง (หอโหวด
101) 

- เพื่อใหมีระบบไฟประดับ
ตกแตงภายในและ
ภายนอก  ระบบเครื่อง
เสียง และอุปกรณอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ที่สะดวก
เหมาะสมกับการใชงาน 
และมีความปลอดภัย 

- วางระบบไฟประดบัตกแตง
ภายในและภายนอก   
- วางระบบเครื่องเสียง  
- อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
หอชมเมือง (รูปโหวด) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 500,๐๐๐  
(งบเทศบาลฯ) 

 

500,๐๐๐  
(งบเทศบาลฯ) 

 

500,๐๐๐ 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

500,๐๐๐  
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีการวางระบบ
ไฟประดับตกแตง
ภายในและ
ภายนอก  ระบบ
เครื่องเสียงและ
อุปกรณอื่น ๆท่ี
เกี่ยวของ ครบ 
100% 

- มีแผนผังควบคุม
ระบบไฟประดับ
ตกแตงภายในและ
ภายนอก  ระบบ
เครื่องเสียง และ
อุปกรณอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ที่สะดวก
ปลอดภัยสําหรับ
การใชงาน 

สํานักการศึกษา 
(การบริหารทั่วไป) 

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจางเหมา
ติดต้ังระบบไฟประดับ
ตกแตงภายในและ
ภายนอก  ระบบแสง 
หอสูงชมเมือง 
(หอโหวด101) 

- เพื่อใหหอชมเมือง  
(รูปโหวด) มีระบบไฟ
ประดับตกแตงภายในและ
ภายนอก ระบบแสง ที่
เหมาะสมกับการใชงาน  
และมีความปลอดภัย 

- ติดตั้งระบบไฟประดับตกแตง
ภายในและภายนอก   
- ติดตั้งระบบแสง 
- อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
หอชมเมือง (รูปโหวด) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 5,000,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีไฟประดับ
ตกแตงภายใน
และภายนอก 
แสง และอุปกรณ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
ครบ 100% 
 

- หอชมเมือง  
(รูปโหวด) มีระบบไฟ
ประดับตกแตงภายใน 
และภายนอก ระบบ
แสง และอุปกรณอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวของ ที่
สะดวกปลอดสําหรับ
การใชงาน 

สํานักการศึกษา 
(การบริหารทั่วไป) 

2/1 โครงการจางเหมา
ติดต้ังระบบเครื่องเสียง 
ภายในและภายนอก   
หอสูงชมเมือง 
(หอโหวด101) 

- เพื่อใหหอชมเมือง  
(รูปโหวด) มีระบบเครื่อง
เสียงภายในและภายนอก   
ที่เหมาะสมกับการใชงาน  
และมีความปลอดภัย 

- ติดตั้งระบบเครื่องเสียง
ภายในและภายนอก   
- อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
หอชมเมือง (รูปโหวด) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

 2,500,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,500,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,500,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,500,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มรีะบบเครื่อง
เสียง และ
อุปกรณ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
ครบ 100% 
 

- หอชมเมือง  
(รูปโหวด) มีระบบ
เครื่องเสียง และ
อุปกรณอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ที่สะดวก
ปลอดสําหรับการใช
งาน 

สํานักการศึกษา 
(การบริหารทั่วไป) 

92 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน บรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 โครงการจดัซื้อ 

 ที่ดิน 
- เพื่อขยายพื้นที่รองรับ
การจัดการเรยีนการ
สอนและกอสรางสนาม
วอลเลยบอลชายหาด  
โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ 
 

- จัดซื้อที่ดินบริเวณพื้นที่
ติดตอโรงเรียนเทศบาลหนอง
หญามาฯ พื้นท่ี 2 ไร 

- 6,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- โรงเรียน
เทศบาลหนอง
หญามาฯ มี
พื้นท่ีเพิ่ม
ใหบริการทาง
การศึกษา
เพิ่มขึ้น 
100% 

- มีพื้นท่ีเพียงพอ
ตอการรองรับ
การขยายตัวทาง
การศึกษาไดมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักการศึกษา 
(งานธุรการ) 

4 โครงการปรับปรุง       
หองประชุมมีโชคชัย  
สํานักการศึกษา 
 

- เพื่อใหมีหองประชุมที่
สะดวกทันสมัยตอการ
ประชุม  สะดวกตอการ
นําเสนอรายละเอียด 
การประชุม 

- ปรับปรุงหองประชุม  
ขนาดไมนอยกวา 
4.20x5.40 เมตร  รวม
พื้นท่ีไมนอยกวา 22.68 
ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 130,000 
(งบเทศบาล) 

 

130,000 
(งบเทศบาล) 

 

130,000 
(งบเทศบาล) 

 

130,000 
(งบเทศบาล) 

 

- ปรับปรุงหอง
ประชุมที ่
สะดวกตอการ
ประชุม ครบ 
100% 

- มีหองประชุมท่ี
สะดวกทันสมัย
ตอการใชงาน 
รองรับการ
นําเสนอ
รายละเอียดการ
ประชุมไดดี
ยิ่งข้ึน 
 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
5 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

- เพื่อใหมีอาคาร
เรียนและอาคาร
อาคารประกอบ
สําหรับใช  ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีความ
สมบูรณปลอดภยั 
 
 

- ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด จํานวน 8 
โรงเรียน โรงเรยีนละ 
200,000 บาท  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) 
 

- 1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ)

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ)

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ)

1,600,000 
(เงินอุดหนุนฯ)

- สามารถ
ซอมแซม 
อาคารเรยีน 
และอาคาร
ประกอบได 
ครบ 100% 

- มีอาคารเรยีน
และอาคาร
อาคารประกอบ
สําหรับใชในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ี
มีความสมบูรณ
ปลอดภัย 
 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

6 โครงการกอสราง
ปรับปรุง(บริเวณ
ดานหลังอาคาร1 
พุทธรักษา)  
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน
การใชประโยชน  
และมีหลังคาที่
สามารถใชงานไดด ี
และเพียงพอ 
 

- ยกพื้นพรอมปูกระเบื้อง โครง
เหล็กและมุงหลังคาเมทลัชีส 
กวาง ขนาดไมนอยกวา 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร และปูกระเบื้อง
กวาง ขนาดไมนอยกวา 8 เมตร 
ยาว 4 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- นักเรียนและ
ครูไดใช
ประโยชน  
รอยละ 100 
 

- มีหลังคาท่ีมี

สภาพดี ไมรั่วซึม 

 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 โครงการกอสราง

เวทีโรงเรยีนเทศบาล
วัดสระทอง 

- เพื่อสรางเวที 
สําหรับใชจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน และ
กิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนมีความ
สมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ 

- กอสรางอาคารเวที คสล. 
ขนาด 6 x 9 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน
ใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม 
รอยละ 
100 

- โรงเรียนมเีวทีและ
ศาลาที่พักหลังเวที
อเนกประสงค 
ที่อยูในสภาพการใช
งานไดเปนอยางดี 
สามารถใชเปน
สถานที่การจัด
กิจกรรมใหกับ
ผูเรยีนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง) 

8 โครงการซอมแซม 
อาคารนิลุบล
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

- เพื่อใหสภาพ
หองเรียนและอาคาร
สถานที ่
ไดรับการดูแลพรอม
ใชงานไดอยูเสมอ 

- เปลี่ยนหนาตางเดมิออก 
เปนหนาตางอลมูิเนียมลูกฟก
กระจก  ขนาด 2.50 x 3.60  
เมตรจํานวน 3 หอง  
หอง 4201 จํานวน 4 ชุด 
หอง 4302 จํานวน 2 ชุด 
หอง 4305 จํานวน 2 ชุด 

(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มี
หนาตาง
กระจก  
รอยละ 
100 

- หนาตางกระจก
อาคารนิลุบล 3 
หองเรียน มีความ
คงทนมี
ประสิทธิภาพ และ
ไดมาตรฐาน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
9 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
หองน้ําครู อาคาร 4 
ชั้น 2 และ ช้ัน 3  
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

- เพื่อใหครูและ
นักเรียนไดใชหองสุขา
ที่สะอาด ปลอดภัย 
- เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมใหมสีภาพท่ี
นาใช 
 

- หองน้ําครูอาคาร 4 ชั้น 2 
และ ช้ัน 3 ปรับปรุงทบุผนัง
หองน้ําจาก 2หอง รวมเปน 
1 หอง  พรอมเปลี่ยนเปน
ชักโครก และปูพื้นกระเบื้อง
หยาบ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 75,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

75,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีหองนํ้าที่
สะดวก สะอาด
ปลอดภัย 
รอยละ 100 

- ใหครูมีความ
ปลอดภัยใน  
การใชหองน้ํา 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง) 

10 โครงการปรับปรุง
หองน้ํานักเรียน 
อาคาร4 ดานลาง
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

- เพื่อใหครูและนักเรียน
ไดใชหองสุขาที่สะอาด
ปลอดภัย 
- เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ใหมีสภาพท่ีนาใช 

- ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน
อาคาร 4 ดานลาง  
ปูพื้นกระเบื้องหยาบ จํานวน 
10 หอง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 84,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

84,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

มีหองนํ้าที่
สะดวก สะอาด
ปลอดภัย 
รอยละ 100 

- ใหนักเรียนมี
หองน้ํา นาใช ให
นักกีฬาใชเปน
หองอาบน้ําได 
และเพียงพอตอ
นักกีฬา 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง) 

11 โครงการปรับปรุง 
รั้วโรงเรียนทิศ
ตะวันตก โรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง 
 

- เพื่อปรับปรุงรั้วที่
ชํารุดใหมีสภาพมั่นคง 
ทนทาน 

- ปรับปรุงรั้วทางทิศตะวันตก 
ยาว 50 ม. สูง 2 ม. ลักษณะ
เปนรั้วคอนกรีต พรอมลูกกรง
เหล็กดดั 
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 215,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

215,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

215,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

215,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- โรงเรียนมรีั้ว
ที่มั่นคงครบ
รอยละ 100 

- มีรั้วท่ีมั่นคง 
ทนทาน และ
สวยงาม 

สํานักการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง) 

แบบ ผ. 02 
96 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
12 โครงการเปลี่ยน

หลังคาอาคาร 1 
(พุทธรักษา) 
โรงเรียนเทศบาลวัด
สระทอง 

- เพื่อใหมีหลังคาท่ี
คงทนไมรั่วไมซึมลง
หองเรียน 

- เปลี่ยนหลังคา Metall 
Sheet กันความรอน โครง
เหล็กยาว 70 เมตร กวาง 
13.60 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 270,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- โรงเรียนมี
หลังคาที่
ปลอดภัยรอย
ละ 100 

- มีหลังคาท่ีมี
สภาพไมชํารุด มี
ความปลอดภัย
กับนักเรียนและ
คร ู

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง) 

13 โครงการเปลี่ยน
หลังคาอาคาร 2 
(มัลลิกา) โรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง 

- เพื่อใหมีหลังคาท่ี
คงทนไมรั่วไมซึมลง
หองเรียน 

- เปลี่ยนหลังคา Metall 
Sheet กันความรอน โครง
เหล็กยาว 36.70 เมตร 
กวาง 12.40 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- โรงเรียนมี
หลังคาที่
ปลอดภัยรอย
ละ 100 

- มีหลังคาท่ีมี
สภาพไมชํารุด มี
ความปลอดภัย
กับนักเรียนและ
คร ู

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง) 

14 โครงการเปลี่ยน
หลังคาอาคาร
เอนกประสงค 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

- เพื่อใหมีหลังคาท่ี
คงทนไมรั่วไมซึมลง
หองเรียน 

- เปลี่ยนหลังคา Metall 
Sheet กันความรอน โครง
เหล็กยาว 45 เมตร กวาง 
24.70 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- โรงเรียนมี
หลังคาที่
ปลอดภัยรอย
ละ 100 

- มีหลังคาท่ีมี
สภาพไมชํารุด มี
ความปลอดภัย
กับนักเรียนและ
คร ู

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง) 

แบบ ผ. 02 
97 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
15 โครงการปรับปรุง

หองน้ําอาคาร
อเนกประสงค 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

- เพื่อใหครูและ
นักเรียนไดใชหองสุขา
ที่สะอาด ปลอดภัย 
- เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมใหมสีภาพท่ี
นาใช 

- ปรับปรุงหองน้ําอาคาร
อเนกประสงคติดฝกบัว 
และปูพื้นกระเบื้องหยาบ
จํานวน 8 หอง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีหองนํ้าที่
สะดวก สะอาด
ปลอดภัย 
รอยละ 100 

- ใหครูและ
นักเรียนมีความ
ปลอดภัยใน  
การใชหองน้ํา 
สุขานาใช 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง) 

16 โครงการปรับปรุง 
รั้วโรงเรียนทิศเหนือ 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

-เพื่อปรับปรุงรั้วที่
ชํารุดใหมีสภาพมั่นคง 
ทนทาน 

- ปรับปรุงรั้วทางทิศเหนอื 
ยาว 105 ม. สูง 2 ม. มี
ลักษณะเปนรั้วคอนกรีต
(คสล.) กออิฐบล็อกพรอม
ตอเหล็กดัดกันขโมย 40ซม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 650,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

650,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

650,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

650,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- โรงเรียนมรีั้ว
ที่มั่นคงครบ
รอยละ 100 

- มีรั้วท่ีมั่นคง 
ทนทาน และ
สวยงาม 

สํานักการศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง) 

17 โครงการเปลี่ยน
หลังคาโรงอาหาร 
บริเวณสหการ
รานคาโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง 
 

-เพื่อใหมีหลังคาท่ี
สามารถใชงานไดดี  
ไมรั่ว ไมซึม 

- หลังคาสันไท โครงเหล็ก 
ยาว 25 ม.  กวาง 12 ม. 
(ตามแบบแปลฯเทศบาลฯ) 

- 163,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

163,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

163,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

163,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- โรงเรียนมี
หลังคาที่
ปลอดภัย 
รอยละ 100 

- มีหลังคาท่ีม ี
สภาพดี ไมชํารดุ  

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดสระทอง) 
 

แบบ ผ. 02 
98 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
18 โครงการกอสราง 

รางระบายน้าํหนา
อาคารนิลุบล
โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง 

- เพื่อปองกันน้ําทวม
และไมใหเกิดน้าํขังเนา
เสีย 

- กอสรางรางระบายน้ํายาว 
160 เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

300,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- น้ําไมทวมขัง 
ระบบระบาย
น้ําดีขึ้น 

- มีระบบระบาย
ที่ไดมาตรฐาน
สามารถปองกัน
น้ําทวมขัง 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง) 

19 โครงการกอสราง
ปรับปรุงทอระบาย
น้ําโรงเรยีนเทศบาล
วัดบูรพาภริาม 

- เพื่อใหมีฝาปดทอ
ระบายน้ํา 

- กอสรางปรับปรุงทอระบาย
น้ําหลังอาคาร 1,2และโรง
อาหาร กวาง 40 เซนติเมตร 
ยาว 60 เซนติเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีฝาปดทอ
ระบายน้ํา 
รอยละ 100 

- มีฝาปดทอ
ระบายน้ําที่
ปลอดภัยกบั
นักเรียนและคร ู

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดบูรพาภริาม) 
 
 

20 โครงการกอสราง 
รั้วเหล็ก ตาขาย 
กั้นสนามฟุตบอล
โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภริาม 

- เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยกบันักเรียน  
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูปกครอง 

- กอสรางรั้วเหล็กตาขายกั้น
สนามฟุตบอลขนาดสูงไม
นอยกวา 5 เมตร ยาวไม
นอยกวา 25 เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีรั้วเหล็ก 
ตาขายที่
ปลอดภัย 
รอยละ 100 

- นักเรียน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผูปกครองมีความ
ปลอดภัย 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดบูรพาภริาม) 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
21 โครงการกอสราง

ปรับปรุงพื้นเวที 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภริาม 

- เพื่อกอสรางปรับปรุง
พื้นเวทีสําหรับใชจัด
กิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน 

- ปูกระเบื้องพื้นเวทีกิจกรรม 
ขนาดพื้นที่ กวางไมนอยกวา 
3.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 
7.50 เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 40,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- นักเรียนและ
ครูมีเวทีในการ
จัดกิจกรรมรอย
ละ 100 

- มีเวทีที่ได

มาตรฐานสวยงาม

และสามารถใช

ประโยชนในการจัด

กิจกรรมตางๆ 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดบูรพาภริาม) 
 
 

22 โครงการกอสรางตอ
เติมรั้วตาขายเหล็ก
ระเบียงอาคาร 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภริาม 

- เพื่อใหมีรั้วตาขายเพื่อ
ปองกันใหนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความปลอดภัย 

- ตอเติมรั้วตาขายเหล็ก 7 
ชอง บริเวณหนาหองเรียน  
อาคารเรยีน 1  ชั้น 2 และ
ชั้น 3 ชองละขนาด สูงไม
นอยกวา 2 เมตร ยาวไม
นอยกวา 3.70 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 
 
 

 

540,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

540,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

540,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

540,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีรั้วตาขาย
ปองกันความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 100 

- นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีปลอดภัย 
 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดบูรพาภริาม) 
 
 

23 โครงการปรับปรุงพื้น
หองเรียน อาคาร
เรียน 1  โรงเรียน
เทศบาล 
วัดบูรพาภริาม 

- เพื่อใหมีพื้น
หองเรียนที่ปลอดภัย
สําหรับจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

- ปูกระเบื้องพื้นหองเรียน 
อาคารเรยีน 1 ชั้น  3 จํานวน 
1 หอง ขนาดพื้นที่ กวางไม
นอยกวา 8.10 เมตร ยาวไม
นอยกวา 8.20 เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 60,000 
(งบเทศบาลฯ)

60,000 
(งบเทศบาลฯ)

60,000 
(งบเทศบาลฯ)

60,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีพื้นท่ี
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น  
รอยละ 100 
 

- มีหองเรียนที่
สะอาด ปลอดภยั
สําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดบูรพาภริาม) 
 

แบบ ผ. 02 
100 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
24 โครงการกอสราง

โดมคมุพื้นท่ีหนา
เสาธงโรงเรียน 
เทศบาลวัดเหนือ 
 

- เพื่อใหมีลาน
กิจกรรมในรม  กัน
แดดกันฝนไดอยาง
เหมาะสม สวยงาม 

-  กอสรางอาคาร คสล. ขนาด 
25.00 x 25.00 เมตร หลังคา
โครงเหล็ก มุงดวย Metall 
Sheetหนา 0.35 มิลลิเมตร 
(B.M.T.)   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- รอยละ 100 
นักเรียนไดใช
พื้นท่ีในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ 

 - โรงเรียนมี
โดมคมุพื้นท่ี
หนาเสาธง
โรงเรียน
เทศบาลวัด
เหนือ 
 

 สํานักการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ) 

25 โครงการกอสราง
ปรับปรุงอางน้ํา 
แปรงฟน พรอมมุง
หลังคา ขางอาคาร
สุกวโนโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 
 

- เพื่อใหครูและ
นักเรียนไดใชอางน้ํา
แปรงฟนที่สะอาด
และปลอดภัย 
 
 
 
 

- กอสรางปรับปรุงอางน้ําแปรง
ฟน ความยาวไมนอยกวา 20
เมตร ความสูงไมนอยกวา0.60 
เมตรความกวางไมนอยกวา 0.6
เมตรติดกอกน้ําจํานวน  20 ขุด
ติดตั้งกระจกเงาขนาดกวางไม
นอยกวา0.60เมตรยาวไมนอย
กวา 2เมตรมุงหลังคายาวไม
นอยกวา 20เมตรกวางไมนอย
กวา 0.60 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ)

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีอางนํ้า 
แปรงฟนที่
สะดวกสะอาด
และปลอดภัย 
รอยละ 100 

- ครูและ
นักเรียนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใชอางน้ํา
แปรงฟนและ
เพียงพอตอ
นักเรียน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ) 

แบบ ผ. 02 
101 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
26 โครงการกอสราง

อางลางจาน ใตถุน
อาคารพระพุทธ 
ชยันตีโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 

- เพื่อใหมีอางลางจาน
ใหนักเรียนไดมีพื้นท่ีใน
การทําความสะอาด
ภาชนะใสอาหาร 

- กอสรางอางลางจาน ยาวไม
นอยกวา 4 เมตร กวางไมนอย
กวา 0.80 เมตร  สูงไมนอย
กวา0.80 เมตร แบงเปน 4 
ชองแตละชองกวางไมนอยกวา 
0.6 เมตร  สูงไมนอยกวา
0.40 เมตร  ตดิตั้งกอกนํ้า 
จํานวน 4 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ)

50,000 
(งบเทศบาลฯ)

50,000 
(งบเทศบาลฯ)

50,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีอางลางจาน
รอยละ 100 

- โรงเรียนมีอาง
ลางจานสําหรับ
นักเรียนไดมีพื้นท่ี
ในการทําความ
สะอาดภาชนะใส
อาหาร 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 
วัดเหนือ) 

27 โครงการกอสราง
โดมหลังคาเสริม
เหล็ก โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 

- เพื่อใชประโยชนใน
การจัดกิจกรรมได
หลากหลายทั้งในชวงที่
มีแสงแดดอากาศรอน 
และในชวงฤดูฝน 
 
 

-  กอสรางโดมหลังคาเสริม
เหล็กลานกีฬาอเนกประสงค
ยาว 2)เมตร กวาง 20 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,490,000 
(งบเทศบาลฯ)

1,490,000 
(งบเทศบาลฯ)

1,490,000 
(งบเทศบาลฯ)

1,490,000 
(งบเทศบาลฯ)

- โดมหลังคาเสริม
เหล็กมมีาตรฐาน 
รอยละ 100 

- โรงเรียนไดโดม
หลังคาเสริมเหล็ก 
ไดใชประโยชน
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 
วัดเหนือ) 

แบบ ผ. 02 
102 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
28 โครงการปรับปรุงพื้น

ลานกีฬา
อเนกประสงค 
และรองระบายน้ํา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดเหนือ 

- เพื่อปรับปรุงพ้ืนลาน
กีฬาอเนกประสงคใหได
มาตรฐาน 
- เพื่อปรับปรุงรองระบาย
น้ํารอบๆ ลานกีฬา
อเนกประสงค  

-พื้นลานกีฬาอเนกประสงค 
ยาว 27 เมตร กวาง 20 
เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 450,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- ลานกีฬา
อเนกประสงค
และรองระบาย
น้ํามีมาตรฐาน
รอยละ 100 

- โรงเรียนมีพื้น
ลานกีฬา
อเนกประสงคที ่
ไดมาตรฐานไดใช
ประโยชนในการ
จัดกิจกรรมที่
หลากหลาย 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 
วัดเหนือ) 

29 โครงการตอเติมรั้ว
สนามเด็กเลน 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดเหนือ 

- ตอเติมรั้วตาขาย
โดยรอบสนามเด็กเลน 
เพื่อความปลอดภัยเปน
สัดสวน 
- การปองกันอุปกรณ
กีฬาจากการเลนกีฬา 
บริเวณลาอเนกประสงค 
 

- รั้วสนามเด็กเลน ยาว  
28 เมตร  กวาง 20เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 63,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

63,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

63,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

63,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- รั้วสนามเด็ก
เลนมมีาตรฐาน
รอยละ 100 

- โรงเรียนมรีั้วตา
ขายโดยรอบสนาม
เด็กเลนและเกิด
ความปลอดภัย
เปนสัดสวน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 
วัดเหนือ) 

แบบ ผ. 02 
103 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
30 โครงการกอสราง

ทางเชื่อมอาคาร
เรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 

- เพื่อตอเติมทางเช่ือม
อาคารเรยีนสําหรับ
นักเรียนและบุคลากร 
ใชสะพานเดินเรียนเดิน
สอนในแตละอาคารได
สะดวก  รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

- เพื่อตอเติมทางเช่ือม
อาคารเรยีนระหวางอาคาร 
2(พระราชธรรมานุวัตร) 
และอาคาร 3 (อาคาร 
พระพุทธชยันต)ี  กวาง 
2.00x18.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 752,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

752,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

752,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

752,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีสะพานทาง
เชื่อมอาคาร 
รอยละ 100 

- โรงเรียนมีทาง
เชือ่มอาคารเรียน
ระหวางอาคาร 2 
และอาคาร 3  
- นักเรียนและ
บุคลากรใชสะพาน
เดินเรยีน เดินสอน
ในแตละอาคารได
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

 สํานักการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ) 

31 โครงการกอสราง
ปรับปรุงหองสมดุ
ใหเปนโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 
วัดปาเรไร 
 

- เพื่อใหครูและ
นักเรียนมีที่
รับประทานอาหาร
อยางเพียงพอตอความ
ตองการ 

- กอสรางปรับปรุงอาคาร
หองสมุดเดิมใหเปนโรง
อาหาร ขนาด 6.0 x 18.0 
เมตร และอาคารหอประชุม
เดิม ขนาด 9.0 x 22.5 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีโรงอาหารที่
ไดมาตรฐาน
รอยละ 100 

- นักเรียนและครู
ไดรับความสะดวก
และถูกสุขลักษณะ
ในการใชบริการโรง
อาหาร 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดปาเรไร) 

แบบ ผ. 02 
104 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
32 โครงการกอสราง   

ตาขายกันนกใตโดม
หลังเชื่อมอาคาร  
โรงเรียนเทศบาล 
วัดปาเรไร 

- เพื่อใหมีตาขายกัน
นกพิราบเขาไปอาศัย 
-เพื่อปองกันใหนักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาปลอดภยัจาก
โรคตดิตอท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

- กอสรางตาขายกันนก ขนาด
14.50 x 36.50  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 250,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีตาขาย 
กันนกรอยละ 
100   

- สถานศึกษามี
ความสะอาดและ
ปลอดภัยจาก
โรคตดิตอท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน

เทศบาลวัดปา
เรไร) 

33 โครงการกอสราง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาเสาธง 
และรอบเสาธง 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดปาเรไร 
 

- เพื่อใชเปนพ้ืนที่จัด
กิจกรรมหนาเสาธง
และลานกีฬาของ
นักเรียนและชุมชน 

- กอสรางลานคอนกรตีเสริม
เหลก็ ขนาด กวางไมนอยกวา 
24.80 เมตร  ยาวไมนอย
กวา 28.80 เมตรรวมพื้นท่ี
ไมนอยกวา 714.24 ตาราง
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 465,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

465,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

465,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

465,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีลาน
คอนกรีตใชจัด
กิจกรรมหนา
เสาธงรอยละ 
100 

- มีลานคอนกรีต
สําหรับใชจัดกรรม
หนาเสาธงและลาน
กีฬาท่ีกวางขวาง 
สะดวกยิ่งข้ึน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน

เทศบาลวัดปา
เรไร) 

แบบ ผ. 02 
105 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
34 โครงการสรางทาง

เชื่อมอาคารเรียน 
(อาคารอํานวยการ 
–อาคารเรยีนใหม) 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดปาเรไร 

- เพื่อใหสถานศึกษา 
มีทางเช่ือมอาคาร
เรียน และมีความ
สะดวกในการติดตอ
ประสานงานกัน
ระหวางอาคารเรียน 

- กอสรางสะพานเหล็กอาคาร 
ขนาด 1.50 x12.00 เมตร  
พรอมหลังคาคมุ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 150,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- รอยละ 100
นักเรียนไดใช
ประโยชนจาก
ทางเชื่อมอาคาร 

- นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีทางสัญจร 
ติดตอกันสะดวก 
ลดเวลาในการ
เดินทาง 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดปาเรไร) 

35 โครงการกอสราง
สถานที่แปรงฟน
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไร 

- เพื่อใหมีสถานท่ี
แปรงฟนที่เพียงพอตอ
จํานวนนักเรียน 

- กอสรางสถานที่แปรงฟนติด
รั้วกําแพง ความยาวไมนอย
กวา 32 เมตร มโีครงหลังคา
ปองกันแดดฝน  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 170,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- โรงเรียนมี
สถานที่ในการ
แปรงฟนที่
เพียงพอครบ
รอยละ 100 

- โรงเรียนมี
สถานที่ดําเนิน
กิจกรรมแปรงฟน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพียงพอ 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดปาเรไร) 

36 โครงการกอสราง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กสนามเด็กเลน 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดปาเรไร 

- เพื่อใหสถานศึกษามี
สนามเด็กเลน ใหเด็ก
ไดออกกําลังกาย
สงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกาย และ
อารมณ 

- กอสรางลานคอนกรตีเสริม
เหล็ก ยาวไมนอยกวา 25 
เมตรกวางไมนอยกวา 5.60 
เมตร รวมขนาดพื้นท่ีไมนอย
กวา 140 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

- มีลาน
คอนกรีตสนาม
เด็กเลนรอยละ 
100 

- นักเรียนมี
พัฒนาการดาน
รางกายที่ดีและ
สุขอนามัยที่ดี
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

วัดปาเรไร) 

แบบ ผ. 02 
106 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
37 โครงการกอสราง

หลังคาโดมเชื่อม
อาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา 

- เพื่อใหนักเรียนและ
นักกีฬามีพื้นท่ีสําหรับ
เลนกีฬาในรม 
- เพื่อใหนักเรียนและ
นักกีฬาฝกซอมกีฬาได
ตลอดทั้งวัน 

- กอสรางหลังคาโดมเชื่อม
อาคารอเนกประสงค ขนาด
ไมนอยกวา 12x45 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีพื้นท่ีสําหรับ
ใชเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น 100% 

- นักเรียนและ
นักกีฬาสามารถ
ฝกซอมกีฬาในรม
ได 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

38 โครงการกอสรางรั้ว  
ค.ส.ล. รอบโรงเรียน
เทศบาลหนองหญามา 

- เพื่อกันแนวเขต
โรงเรียน 
- เพื่อความปลอดภยั
ของนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียน

- กอสรางรั้ว สูงไมนอยกวา 
1.80 เมตร จากระดับดิน
ดานใน ยาวไมนอยกวา 
140 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 483,000 
(งบเทศบาลฯ)

483,000 
(งบเทศบาลฯ)

483,000 
(งบเทศบาลฯ)

483,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีรั้วกันแนว
เขต 100% 

- มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
โรงเรียน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

39 โครงการกอสราง
สนามเปตอง 
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา 
 

- เพื่อใหมีสนามเปตอง
ที่ไดมาตรฐาน 
- เพื่อใหนักกีฬาและ
นักเรียนไดฝกซอมและ
แขงขัน 

- กอสรางสนามเปตอง 
จํานวน  12 สนาม ขนาด 
ไมนอยกวา15x58.6 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีสนาม  
เปตองเพิ่มขึน้ 
100% 

- มีสนามเปตองท่ี
ไดมาตรฐาน 
- นักเรียนและ
นักกีฬามีสนาม 
เปตองสําหรับ
ฝกซอมและแขงขัน 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

แบบ ผ. 02 
107 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
40 โครงการกอสราง

อาคารเรยีนโรงเรียน
เทศบาลหนองหญา
มา (โรงเรยีนกีฬา
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) 
 

-เพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชนที่สง
นักเรียนในปกครองเขา
เรียนจํานวนเพิ่มขึ้นทุก
ป 

- กอสรางอาคารเรียนตามแบบ 
สน.สท. 4/12 (4 ชั้น 12 
หองเรียน)จํานวน  1  หลัง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

9,995,000 
(เงินอุดหนุน) 

9,995,000 
(เงินอุดหนุน) 

9,995,000 
(เงินอุดหนุน) 

9,995,000 
(เงินอุดหนุน) 

- นักเรียนได
ใชประโยชน
จากอาคาร
เรียนครบรอย
ละ 100 
 

- มีอาคารเรียน
เพียงพอ 
ตอจํานวนนักเรียน 
ที่เพิ่มขึ้น 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

41 โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนหนาตาง
อาคารสโุขทัย  
จากไมเปนอลูมเินียม
และกระจกโรงเรียน
เทศบาล 
หนองหญามาฯ 

- เพื่อปรับเปลี่ยน
หนาตางเดมิที่ชํารุดให
เหมาะสมตอการใช
งานและเปนแนว
เดียวกันกับที่เปลี่ยน
ชุดเดิมของอาคาร 

- เปลี่ยนหนาตางไมเปนอลูมเินียม 
ขนาด3.7x1.6 เมตร จํานวน 
 8 ชุด ดังนี ้
- ชั้น 2 หอง 1202 
- ชั้น 2 หอง 1203 
-  ชั้น 2 หอง 1205 
-  ชั้น 2 หอง 1206 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ)

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

- นักเรียนที่
อยูอาคาร
สุโขทัยเกดิ
ความ 
พึงพอใจ  
รอยละ 
100 

- อาคารเรียนมี
หนาตางเปนกระจก 
สมารถปองกันลม 
ฝนในฤดูฝนไดดี
ยิ่งข้ึน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

แบบ ผ. 02 
108 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
42 โครงการวางระบบ

ประปาภายใน
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา 
 

- เพื่อใหมีน้ําประปา
เพียงพอสําหรับสระ
วายน้ํา และเพยีงพอ
ตอการใชงานภายใน
โรงเรียน 

- วางทอน้ํา PVC ชั้น 13.5 
ขนาด 1 นิ้ว พรอมขอตอ
อุปกรณทอ จํานวน 17 เมตร 
- วางทอน้ํา PVC ชั้น 13.5 
ขนาด 2 นิ้ว พรอมขอตอ
อุปกรณทอ จํานวน 175
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 54,000 
(งบเทศบาลฯ)

54,000 
(งบเทศบาลฯ)

54,000 
(งบเทศบาลฯ)

54,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีน้ําประปา
เพียงพอตอ
การใชงาน 
100% 

- มีน้ําประปาที่
สะอาดในสระวาย
น้ํา 
- มีน้ําประปาใช
อยางเพียงพอ 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

43 โครงการปรับปรุงยก
พื้นรองระบายน้ํา
รอบอาคาร
เอนกประสงค 1 
โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ 
 
 

- เพื่อแกปญหาระบบ
การระบายน้ําเสียของ
อาคารเอนกประสงค 1 

- ยกพื้นรองระบายน้ํารอบ
อาคารเอนกประสงค 1 ความ
ยาวไมนอยกวา 60 เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 150,000 
(งบเทศบาลฯ)

150,000 
(งบเทศบาลฯ)

150,000 
(งบเทศบาลฯ)

150,000 
(งบเทศบาลฯ)

- โรงเรียนมี
ระบบระบาย
น้ําอาคาร 
เอนกประสงค
รอยละ 100 

- ระบบการ
ไหลเวียนของนํ้า
เสียของอาคาร
เอนกประสงค 1 
มีความคลองตัว
มากขึ้น 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

109 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
44 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมหอพัก
อาคาร 3 ชั้น
(ปรับปรุงเฉพาะชั้น3) 
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ 

- เพื่อใหนักกีฬามี
หอพักที่เพียงพอ 
สะอาด และ
ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของนักกีฬา 
 

- ปรับปรุงเฉพาะชั้น 3 ทางดาน
ทิศใตติดสระวายน้ํา
ประกอบดวยหองนํ้า หองสวม
ทางทิศตะวันตกและตะวันออก 
- ปูกระเบื้องอยางด ี
- ปรับปรุงระบบไฟฟา 
- ทาสีผนังหองดานใน/ดานนอก 
- ปรับปรุงเพดานและทาส ี
- ปรับปรุงหลังคารั่วซึม 
- ปูกระเบื้องบันได 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 626,000 
(งบเทศบาลฯ)

626,000 
(งบเทศบาลฯ)

626,000 
(งบเทศบาลฯ)

626,000 
(งบเทศบาลฯ)

- นักกีฬาที่พักมี
ความพึงพอใจ
ตอที่พักที่
เพียงพอ 
รอยละ 100 
 
 
 

- โรงเรียนมี
หองพักท่ีเพียงพอ
ตอจํานวน
นักเรียนที่พักใน
หอพัก  

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

45 โครงการปรับปรุง
รองระบายน้ําหลัง
อาคารศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ 

- เพื่อปรับปรุงระดับ 
รองระบายน้ํามิใหเกิด
น้ําขัง น้ําทวมและสง
กลิ่นเนาเหม็น 

- ยกพื้นรองระบายน้ําใหสูงข้ึน 
- เทปูนคอนกรีตใหมีระดับความ
สูงเทากับคอนกรีตระดบัถนนดาน
ทิศเหนือ ยาว 72 เมตร 
- ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ีไมนอยกวา 89 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 216,000 
(งบเทศบาลฯ)

216,000 
(งบเทศบาลฯ)

216,000 
(งบเทศบาลฯ)

216,000 
(งบเทศบาลฯ)

- นักเรียนและ
ครูไมไดรับกลิ่น
น้ําเนาและสง
กลิ่นเหม็น  
รอยละ 100 

- โรงเรียนมรีะบบ
ระบายน้ําทีด่ีไม
ทวมขังและสง
กลิ่นเนาเหม็นเปน
ที่รําคาญแก
นักเรียนและคร ู

สํานักการศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 

หนองหญามาฯ) 

แบบ ผ. 02 
110 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
46 โครงการกอสราง

สนามวอลเลยบอล
ชายหาด 
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ 

- เพื่อใหมีสนาม
วอลเลยบอลชายหาด
ที่มีมาตรฐานรองรับ
การจัดการแขงขัน
ระดับสากลได 

- กอสรางสนามวอลเลยบอล
ชายหาด ขนาดไมนอยกวา 
20x28 เมตร พรอมที่นั่งชม  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 4,000,000
(งบเทศบาลฯ)

4,000,000
(งบเทศบาลฯ)

4,000,000
(งบเทศบาลฯ)

4,000,000
(งบเทศบาลฯ)

- สนาม
วอลเลยบอล
ชายหาด
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 100% 
 

- โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ มี
สนามวอลเลยบอล
ชายหาดที่มี
มาตรฐานรองรับการ
จัดการแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ) 

47 โครงการกอสราง
สะพานทางเช่ือม
อาคารเรยีนอุนตรีทศ
กับอาคาร
รัตนโกสินทร (อาคาร
มัธยมตนกับมัธยม
ปลายใชหองเรียน
พิเศษและครูรวมกัน)
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ 

- เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง 
ลดปญหาการเขาเรยีน
เขาสอนชาของครู -
นักเรียนในสวนของ
การใชหองปฏิบัติการ
และครผููสอนรวมกัน
ระหวางอาคารเรียน
ทั้งสองอาคาร 

- กอสรางสะพานเหล็กเชื่อม
อาคาร ขนาด กวาง 2.00 
เมตร  ยาย 7.80 เมตร 
พรอมหลังคาคมุ    
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 170,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

170,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

170,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

170,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

ครูและ
นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ที่ไดใช
ประโยชนจาก
สะพานทาง
เชื่อม รอยละ 
100 

ครู บุคลากรและ
นักเรียนไดใชทาง
เชื่อมอยางคุมคาเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสดุตอ
การจัดการเรยีนรูของ
นักเรียน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ) 

แบบ ผ. 02 
111 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุง 
หลังคาอาคาร
สุโขทัยโรงเรียน
เทศบาล 
หนองหญามาฯ 

- เพื่อซอมแซมหลังคา
อาคารเรยีนใหอยู
สภาพปกติ ไมเกดิการ
รั่วซึมและเปนปญหา
ใหฝาเพดาน และสื่อ
การเรยีนรูในหองเรียน
เกิดการชํารดุเสียหาย 
อันเกิดจากหลังคา
เสื่อมสภาพตาม
กาลเวลา 

- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
เดิมออก เปนหลังคา 
Metall Sheet หนา 
0.35 มลิลิเมตร (M.B.T.) 
กุฉนวนกันความรอน 5 
มิลลเิมตร พ้ืนที่ไมนอย
กวา 1,152 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 550,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

550,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

550,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

550,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รอยละ ๑00
ของนักเรียนที่
ใชอาคารเรียน
สุโขทัยไดรับ
ประโยชนและ
เกิดความพึง
พอใจเมือไดใช
หองเรียนที่มี
คุณภาพและ 
ไมมีปญหาเรื่อง
น้ํารั่วซึม
เชนเดิม 
 
 
 
 

- หองเรียนมี
ความพรอมใน
การจัดการเรยีนรู 
ไมมีปญหาเรื่อง
ของนํ้ารั่วซึมและ
ไมเกดิอันตราย 
ตอผูเรียน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ) 

 
 

แบบ ผ. 02 
112 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสระวายน้ํา
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา 

- เพื่อใหสระวายน้ํามี
ความมั่นคง แข็งแรง 
สวยงามและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

- ปรับปรุงซอมสระวายน้ําที่
ชํารุดตลอดจนการ
บํารุงรักษาเพื่อใหมีความ
มั่นคงสวยงาม  
มีความปลอดภัย สามารถ
รองรับแกผูมารับบริการได
อยางมีคุณภาพ 

- 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- สระวายน้ํา 
มีความมั่นคง 
แข็งแรง 
สวยงามและ 
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
สามารถ
ใหบริการแก 
ผูมารบั
บริการครบ
รอยละ  
100 
 
 
 

- สระวายน้ํา 
มีความมั่นคง 
แข็งแรง สวยงาม
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ) 

 

แบบ ผ 02 
113 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการซอมแซม
หลังคาอาคาร 
อนุบาลโรงเรียน
เทศบาล 
หนองหญามาฯ 

- เพื่อปองกันไมให
น้ําฝนรั่วใสหองเรียน 
อาคารอนุบาล 

- เปลีย่นซอมหลังคา
กระเบื้องลอนคูสีแดง ขนาด 
1.20 x 0.50 เมตร  หนา 
5 มิลลิเมตร พ้ืนที่ไมนอย
กวา 50 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รอยละ 
100ของ
นักเรียนที่ใช
อาคาร
อนุบาลไมมี
ปญหาเรื่อง
น้ํารั่วซึม
เชนเดิม 

- หองเรียนมีความ
พรอมในการจัดการ
เรียนรู ไมมีปญหา
เรื่องของนํ้ารั่วซึม
และไมเกิดอันตราย
ตอผูเรียน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ) 

51 โครงการจดัซื้อพื้น
สนามยางกีฬา
วอลเลยบอลในรม
โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ 

- เพื่อใหนักเรียน
นักกีฬาไดใช
ประโยชนและเกดิ
ทักษะสูงสุดสูความ
เปนเลิศดานกีฬา
วอลเลยบอลในรม 

- โรงเรียนมสีนามยาง
สําหรับกีฬาวอลเลยบอลใน
รมที่ไดมาตรฐาน 
- นักเรียน นักกีฬาทุกคนได
เรียนรู ปฏิบัติจริงและเกิด
ประโยชนจริงจากสนาม
วอลเลยบอลในรม สามารถ
พัฒนาตนเองสูอาชีพตอไป 
 

- 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รอยละ 
100ของ
นักเรียนและ
นักกีฬาได
เรียนรูจาก
สนามกีฬา
วอลเลยบอล 
ในรม 

- นักเรียน นักกีฬา
ทุกคน ไดเรยีนรู 
ปฏิบัติจริงและเกดิ
ประโยชนจริงจาก
สนามวอลเลยบอล
ในรม สามารถ
พัฒนาตนเองสู
อาชีพตอไป 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ) 

 

แบบ ผ 02 
114 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุง
ปายชื่อหนาโรงเรยีน
เทศบาล 
หนองหญามาฯ 

- เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลีย่นชื่อ
สถานศึกษา 
- เพื่อเปนการ
ประชาสมัพันธ
โรงเรียน 

- ดําเนินการปรบัปรุงปาย
ชื่อหนาโรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา (โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
ขนาดกวาง 2 เมตรxยาว 
11.40 เมตร จํานวน 1 
ปาย 

- 250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน 
ชุมชน 
นักเรียน 
บุคลากรรอย
ละ 100 
ทราบการ
เปลี่ยนชื่อ 

- โรงเรียนมีปายชื่อ
ตรงตามการเปลี่ยน
ชื่อ และมีประชาชน 
ชุมชนไดทราบ 
นักเรียน บุคลากรเกดิ
ความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษาของตน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ) 

53 โครงการกอสราง
สนามฟุตบอลหญา
เทียมโรงเรียน
เทศบาลหนอง 
หญามา(โรงเรยีน
กีฬาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) 

-เพื่อจัดสรางสนาม
ฟุตบอลใหโรงเรียน
ไดใชเปนสถานที่เลน 
ออกกําลังกายและ
ฝกซอมแขงขันกีฬา 
-เพื่อใหโรงเรียนมี
สนามกีฬาเพื่อ
ใหบริการแก
นักเรียน ครู และ
ประชาชนในพ้ืนที ่

- กอสรางสนามฟุตบอล 
หญาเทียมขนาด 60x90 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 10,130,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,130,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,130,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,130,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

 - มีสนาม
ฟุตบอล 
ที่สามารถใช  
เลน ออก
กําลังกาย
และฝกซอม
กีฬา 

-นักเรียนไดฝก
ปฏิบัติในการเลน 
กีฬาฟุตบอล ได
อยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ     
- ครูบุคลากรนักเรียน 
ตลอดจนประชาชน 
ในพ้ืนที่ ไดใชบริการ
สนามฟุตซอลของ
โรงเรียน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ) 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการกอสราง
ลาน คสล. ดานขาง
สนามกีฬาภายใน
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา 
(โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) 

-เพื่อกอสรางลาน 
คสล. โดยรอบสนาม
กีฬาใหสามารถใช
ประโยชนไดอยาง
เหมาะสมและ
สวยงาม 

- กอสรางลาน คสล. 
ขนาดพื้นที่ 1,302 ตร.ม. 
หนา0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีลาน 
คสล. 
สําหรับทํา
กิจกรรม 

-ภูมิทัศนรอบสนาม
กีฬาสวยงาม 
และสามารถใชเปน
ที่จอดรถได 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ) 

55 โครงการกอสราง
ปรับปรุงสนาม 
เปตองโรงเรียน
เทศบาลหนองหญา
มา(โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) 

- เพื่อใชเปนสนาม
การเรยีนการสอน
กีฬาเปตอง 
- เพื่อใชเปนสนาม
ฝกซอมของนักกีฬา 
- เพื่อใชเปน
สนามแขงขันกีฬา 
เปตอง 
 

- ปรับปรุงพื้นผิวสนาม
ขนาด 15.20x25.00 ม. 
และขนาด 
10.50x15.20 ม. 
จํานวน 2 แหง 
- กอสรางหลังคาคลุม
สนาม ขนาด
10.50x15.20 ม. 
จํานวน 1 หลัง  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 650,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

650,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

650,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

650,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสนาม
สําหรับการ
เรียนการ
สอนฝกซอม
และแขงขัน
ที่ได
มาตรฐาน 
 

- เทศบาลมสีนามเป
ตองท่ีไดมาตรฐาน 
- มีสนามสาํหรับการ
เรียนการสอน
ฝกซอมและแขงขัน 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ) 

 

แบบ ผ 02 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งานระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
56 โครงการตอเติม

อาคาร 4/12 เปน
หอประชุม โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 
 

- เพื่อพัฒนาหองประชุม
สําหรับจัดกิจกรรมและ
แจงกําหนดนโยบายของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

- โครงการตอเติมอาคาร 
4/12 เปนหอประชุม 
ขนาดไมนอยกวา 10.50 
x 24.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียน
และครูใช
ประโยชน
จาก
หอประชุม
รอยละ 
100 

- โรงเรียนมหีอง
ประชมที่สะดวก
และทันสมัย
สามารถใชงาน
ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล

วัดเวฬุวัน) 

57 โครงการกอสราง  
อาคารอเนกประสงค
(โดม)โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 
 
 

-เพื่อสรางอาคาร
อเนกประสงคสําหรับใช
กิจกรรมตาง ๆและลาน
กีฬาของโรงเรียนที่
สมบูรณมีประสิทธิภาพ 

- กอสรางอาคาร
อเนกประสงค(โดม)  
พื้นท่ีขนาดไมนอยกวา 
16.50 x 36.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีอาคาร
อเนกประ-
สงคสําหรับ
จัดกิจกรรม 

- นักเรียนจะได
มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมตาง ๆ 
ใหกับผูเรยีน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล

วัดเวฬุวัน) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
58 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ํา
โรงเรียนเทศบาล 
วัดเวฬุวัน 

- เพื่อกอสรางและ
ปรับปรุงระบบระบาย
น้ําภายในวัดเวฬุวัน 
-เพื่อใหระบบระบาย
น้ําสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา
จากเดิม ค.ส.ล. เปนฝา
ตะแกรงเหล็กความยาว รวม 
38 ม. 
- กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ยาว
รวม 11 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 280,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

280,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

280,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

280,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- สามารถ
ระบายน้ําได
สะดวก และ
รวดเร็วขึ้น 

- สามารถระบายน้ํา
ไดสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 
- บรรเทาความ
เดือดรอนประชาชน
ในพ้ืนที่ 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน) 

59 โครงการปรับปรุง 
ฝาเพดานและอาง
หองน้ําอาคาร 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดเวฬุวัน 

- เพื่อใหครูและ
นักเรียนไดใชหองสุขา
ที่สะอาดปลอดภยัไม
รั่วซึม  
- เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมใหมสีภาพท่ี
นาใชงาน ปลอดภัยไม
รั่วซึม 
 

- เปลี่ยนฝาเพดานอาคาร 2 
ชั้น 2  กับเปลี่ยนอางน้ํา
เปลี่ยน ช้ัน 2, 3 และชั้น 4 
จํานวน 15 หอง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 120,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

120,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

120,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

120,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีหองนํ้าที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 
รอยละ 100 

- ครูและนักเรียน 
มีความปลอดภัยใน
การใชหองน้ํา  
นาใช สะอาดให
นักกีฬาใชเปนหอง
อาบน้ําและเพียงพอ
ตอนักกีฬา 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 

วัดเวฬุวัน) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการกอสราง
อาคารอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

- เพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชนที่สง
นักเรียนในปกครองเขา
เรียนจํานวนเพิ่มขึ้นทุก
ป 

- กอสรางอาคารเรียนอนุบาล
ตามแบบ สน.สท. จํานวน   
1  หลัง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 8,940,000 
(เงินอุดหนุน) 

8,940,000 
(เงินอุดหนุน) 

8,940,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - นักเรียนได
ใชประโยชน
จากอาคาร
เรียนครบ 
รอยละ 100 

- มีอาคารเรียน
เพียงพอตอจํานวน
นักเรียน ที่เพิ่มขึ้น 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ) 

61 โครงการกอสราง
ประตูทางเขาโรงเรยีน
ดานทิศตะวันออก  
โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางประตูทางเขา
โรงเรียนขนาด สูง 2.50 
เมตร ยาว 6 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีประตู
ทางเขา–ออก
โรงเรียน 
รอยละ 100 

- มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ) 

62 โครงการปรับปรุง
หลังคาโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

- เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยในการ
ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหาร 

- มุงกระเบื้องหลังคาโรง
อาหารขนาด กวาง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีหลังคาท่ี
ปลอดภัย 
รอยละ 100                                                                                      

- มีหลังคาท่ีได
มาตรฐาน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ) 

แบบ ผ. 02 
119 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
63 

 
 
 
 

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตดานขาง
อาคารเรยีนหลังเดิม 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

- เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยกับ
นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- กอสรางลานคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดกวางไมนอยกวา 
18 เมตร ยาวไมนอยกวา 
19.60 เมตร หนาไมนอย
กวา 1๐เซนติเมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

230,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีพื้นท่ีใชจัด
กิจกรรมตางๆ
รอยละ 100 

- นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัความ
สะดวกและ
ปลอดภัย สามารถ
ใชในการจัด
กิจกรรมได 
 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ) 

64 โครงการกอสราง 
เสาธงหนาอาคาร
เรียนโรงเรียน
เทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

- เพื่อใหมีเสาธงใช
ประกอบกิจกรรม 
ตอนเชา 

- ขนาดของเสาธงไมนอย
กวา กวาง 3 เมตร  ยาว ไม
นอยกวา 6 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- นักเรียนม ี
เสาธงใช
ประกอบ
กิจกรรมหนา
เสาธง  
รอยละ 100 
 
 

- โรงเรียนจัด
กิจกรรม หนา 
เสาธงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ) 

แบบ ผ. 02 
120 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
65 โครงการติดตั้งกัน

สาดอาคารเรยีน
ศพด. เทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 
 
 
 

- เพื่อปองกัน
แสงแดดสองเขา
ลานกิจกรรมที่
นักเรียนใชเรียน 

- ติดตั้งกันสาดหลังคาโพลี่
คารบอเนต ขนาดกวาง 
2.00 เมตร xยาว 5.70 
เมตร จาํนวน 4  ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

70,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีกันสาด
รอยละ 100 
ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

- อาคารเรียน  
มีความพรอมใน
ดานอาคาร
สถานที่ มีความ
รมรื่น มีพื้นท่ีใช
สอยในการจัด
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) 

66 โครงการตอเติมรั้ว
โรงเรียนดานทิศ
ตะวันออกโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อตอเติมรั้วให
เปนรั้วคอนกรีต
เสรมิเหล็กปองกัน
ขโมยดาน 
- ทิศตะวันออก 

- ตอเติมรั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอมศรเหล็กแหลม 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 220,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

220,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

220,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

220,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีรั้ว
คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
รอยละ 100 

- มีรั้วคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
ปองกันขโมย 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) 

67 โครงการทาสี
ภายนอกอาคารปทมุ
แกว โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- เพื่อความสวยงาม
ของอาคารเรียน 
และเพิ่มบรรยากาศ
ในการเรียน 

- ทาสีภายนอกอาคาร 
ปทุมแกว 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีอาคาร
เรียนที่
สวยงามพรอม
ใชงาน  
รอยละ 100 

- โรงเรียนมี
อาคารที่สวยงาม
พรอมใชงาน
และมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) 

แบบ ผ. 02 
121 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
68 โครงการกอสราง

ปรับปรุงรั้วรอบ
อาคารฝงทิศเหนือ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อความ
ปลอดภัยแก
ทรัพยสินใน
โรงเรียน 

- กอสรางปรับปรุงรั้วเดิม
และประตูเดิม ยาวรวม 
69.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีรั้วโรงเรียน
คอนกรีตเสริม
เหล็กแข็งแรง
ไดมาตรฐาน 
รอยละ 100 

- มีรั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอมประตู
บานเลื่อนดานถนน
คูเมืองทิศเหนือ 
-.มีความปลอดภัย
ตอผูเรียนและ
ทรัพยสินของทาง
ราชการ 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) 

69 โครงการกอสราง
สถานที่แปรงฟน 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหนักเรียนมี
สถานที่แปรงฟนที่
ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด ปลอดภยั 

- กอสรางสถานที่แปรงฟน
หนาอาคารปทุมทอง ความ
สูง 0.60 เมตร ยาว 9.10 
เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- โรงเรียนมี
พื้นท่ีในการ
แปรงฟน
เพียงพอรอย
ละ 100 

โรงเรียนมีพื้นท่ีใน
การดําเนิน
กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพอนามัยที่
เรียน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) 

แบบ ผ. 02 
122 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่๒ 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ 
 1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การศึกษา งาน ระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
70 โครงการกอสราง

ปรับปรุงหองน้ํา
หลังหองประชุม
ปทุมเพชร  
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหโรงเรียนมี
หองน้ําที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัย 

- เปลี่ยนชักโครก ก้ันหองน้ํา
และใสประตู จาํนวน 4 หอง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- นักเรียน 
ครูและ
ผูปกครอง
ไดใช
ประโยชน
รอยละ 
100 

- โรงเรียนมี
หองน้ําเพียงพอตอ
การใชประโยชน
ของนักเรียน ครู 
ผูปกครอง 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) 

71 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคาร
เสรมิศิลป ศพด.
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อปองกันไมให
น้ําฝนรั่วใส
หองเรียน อาคาร
เสรมิศิลป 

- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
เดิมออก  เปนหลังคา 
Metall Sheet หนา 0.35  
มิลลเิมตร (B.M.T.) กุฉนวน
กันความรอน 5 มลิลเิมตร 
พื้นท่ีไมนอยกวา 850 
ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ไมมีฝน
รั่วใน
หองเรียน 
รอยละ 
100 ของ
พื้นท่ี
ทั้งหมด 

- ในชวงฤดูฝนจะ
ไมเกดิปญหา
หลังคารั่วน้ําซมึ  
ฝาพังเนื่องจาก 
รองรับปริมาณน้ํา
รั่วจากหลังคาไม
ไหว สงผลกระทบ
ตอการจัด 
การเรยีนการสอน 

สํานักการศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) 

รวม  71  โครงการ - 75,561,000 75,061,000 75,061,000 66,121,000    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.4 แผนงาน  สาธารณสขุ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ศูนยบริการและ
สงเสริมสุขภาพ
ประชาชนสระสิม 

- เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดรับการ
พัฒนาดานสุขภาพกาย 
จิตใจและสังคม 
- เพื่อมีสถานที่และ
สงเสริมการจัดกิจกรรม
ผูสูงอายุและสงเสรมิ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ
- เพื่อเปนศูนยสงเสริม
และการถายทอดภมูิ
ปญญาของผูสูงอายุ ใน
ชุมชน 
 
 

- กอสรางอาคาร คสล. 
ขนาดกวาง ๒๘ เมตร  
ยาว ๖๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น 
จํานวน ๑ หลัง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

35,939,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

35,939,000
(งบเทศบาลฯ) 
 

35,939,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

35,939,000
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ดําเนินการ
กอสราง
อาคาร 
จํานวน 1 
หลัง 

- ประชาชนใน
ชุมชนและ
ผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในชุมชนและ
พื้นท่ี รวมถึง
สมาชิก
ครอบครัวของ
ผูสูงอายุและ
ผูดูแล ทุกเพศ
ทุกวัยไดใช
ประโยชน
รวมกัน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.4 แผนงาน  สาธารณสขุ    

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ
กอสรางหลังคา
คลุมพื้นตลาด
สระทอง 
 
 
 
 

-เพื่อความปลอดภัยและ
สะดวกแกประชาชนใน
การซื้อ – ขาย สินคา 
-เพื่อใหมีหลังคาคลมุพื้นท่ี
สวยงามและมสีภาพท่ี 
นาใชงาน ปลอดภัย 

-กอสรางหลังคาคลุมพื้นตลาด
สระทอง  จํานวน 2 หลัง 
ดังนี้  
- หลังท่ี 1 ขนาด  
7 x 76 เมตร 

  - หลังที่ 2 ขนาด  
 14 x 76 เมตร 
 พื้นท่ีรวมไมนอยกวา  
 1,596 ตารางเมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - มีหลังคา 
ที่ไดมาตรฐาน 
ปลอดภัย 

- มีตลาดทีไ่ด
มาตรฐาน  
- ทําใหเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

(ฝาย
สุขาภิบาล

และ
สิ่งแวดลอม) 

3 โครงการ
กอสรางอาคาร 
ค.ส.ล 2 ชั้น 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข
เทศบาล 1  

- เพื่อใหเพียงพอตอความ
ตองการของผูมารับบริการ 
- เพื่อรองรับการจัดบริการ
ที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเชน 
แพทยแผนจีน ทันตกรรม 
เปนตน 
- เพื่อใหเกิดความสะดวก 
ตอผูมารับบริการ 

- กอสรางอาคาร  ค.ส.ล   
2 ชั้น ขนาด 9 x 5 ม.  
จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

1,300,000 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจํา) 

 
 

1,300,000 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจํา) 

 
 
 

1,300,000 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจํา) 

 

1,300,000 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจํา) 

 

- การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 80% 
 

- ผูรับบริการ
ไดรับความ
สะดวกสบายเมื่อ
เขามารับบริการ 
- อาคารสถานท่ี
เพียงพอตอการ
จัดบริการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
(ศูนยบริการ
สาธารณสุข
เทศบาล 1) 

รวม   3    โครงการ - 41,739,000 41,739,000 41,739,000 41,739,000    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน ไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับเปลีย่นโคม
ไฟฟาแสงสวางถนน
เปรมประชาราษฎร 

- เพื่อใหเกิดแสง
สวางเพียงพอ 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

- จัดซื้อโคมไฟแบบหนา
กวางใชไฟโซเดี่ยม ขนาด 
250 วัตตพรอมอุปกรณ
ติดตั้งครบชดุบนเสา คอร. 
ของการไฟฟาแทนโคมไฟ 
40 วัตต จํานวน 12 ชุด 
 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ติดตั้งโคม
ไฟฟา จํานวน  
1  แหง 

- ปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุ 
- มีความปลอดภัย
แกประชาชนและ
ผูสญัจรไปมา 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

2 โครงการปรับเปลี่ยน
โคมไฟฟาแสงสวาง
ถนนรณชัยชาญยุทธ
ชวงสามแยกถนน
จันทรเกษมถึงสี่แยก
สหกรณการเกษตร 
 

- เพื่อใหเกิดแสง
สวางเพียงพอ 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

-  จัดซื้อโคมไฟแบบหนา
กวางใชไฟโซเดี่ยม ขนาด 
250 วัตตพรอมอุปกรณ
ติดตั้งครบชดุบนเสา คอร. 
ของการไฟฟาแทนโคมไฟ 
40 วัตต จํานวน 20 ชุด 
 
 

- 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

166,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

-ติดตั้งโคมไฟฟา 
จํานวน 1 แหง 

- ปองกันและลด
อุบัติเหตุ 
- มีความปลอดภัย
แกประชาชนและ
ผูสญัจรไปมา 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ
ปรับเปลีย่นโคม
ไฟฟาแสงสวางถนน
เสนาเริ่มคดิตลอด
แนว 

- เพื่อใหเกิดแสง
สวางเพียงพอ 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

- จัดซื้อโคมแบบหนา
กวางใชไฟโซเดี่ยม 
ขนาด 250 วัตต พรอม
อุปกรณตดิตั้งครบชุด
บนเสา คอร. ของการ
ไฟฟาแทนโคมไฟ 40 
วัตต จํานวน 12 ชุด 
 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ติดตั้งโคม
ไฟฟา จํานวน  
1  แหง 

- ทําใหเกิดความ
สวยงามสวางไสว
มีความปลอดภัย
แกประชาชนที่ใช
เสนทางสญัจรไป
มา 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

4 โครงการ
ปรับเปลีย่นโคม
ไฟฟาแสงสวางถนน
รัฐกิจไคลคลาชวงวง
เวียนโหวดถึง 
สี่แยกสหกรณ
การเกษตรอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด 
 

- เพื่อใหเกิดแสง
สวางเพียงพอ 
- เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

-  จัดซื้อโคมแบบหนากวาง
ใชไฟโซเดี่ยม ขนาด 250 
วัตตพรอมอุปกรณตดิตั้ง
ครบชุดบนเสา คอร. ของ
การไฟฟาแทนโคมไฟ 40 
วัตต จํานวน 12 ชุด 
 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ติดตั้งโคม
ไฟฟา จํานวน  
1  แหง 

- ปองกันและลด
อุบัติเหตุ 
- มีความปลอดภัย
แกประชาชนและ 
ผูสญัจรไปมา 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
บริเวณหาแยกโคง
ประปาถนนรณชัย
ตัดกับถนนศรเีทวา 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  5 ตน  หัว
สัญญาณไฟ LEDแบบ 3 
ดวงโคมขนาด 300 มม. 
จํานวน 5 ชุดแบบสีด่วง
โคม จํานวน 5 ชุด ตดิตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 
3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
จํานวน 5 ชุด ตูควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งไดตั้งแต 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมจีอ 
LED จําลองจังหวะการ
เดินรถ จํานวน 1 ตู  
พรอมหลังคา 
 
 

- 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
 (งานไฟฟา) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกหลัง
โรงพยาบาล 
(หลังตึกมหาวโิร) 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  4 ตน 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 
3 ดวงโคมขนาด 300 
มม. จํานวน 4 ชุดแบบสี่
ดวงโคม จํานวน 4 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง 
แดง) จํานวน 4 ชุด 
ตูควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได
ตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถจํานวน 
1 ตู พรอมหลังคา 
 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 
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แบบ ผ. 02 



 

รรายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
หายโศรกตัดกับ
ถนนขัติยะวงษ 
(หนาตลาดสระทอง) 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- ลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน  2 ตนเสาเตีย้ 2 ตน 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคมขนาด 300 มม. 
จํานวน 4 ชุดแบบสีด่วงโคม
จํานวน 4 ชุดติดตั้งนาฬิกา
นับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จํานวน 
4 ชุด ตูควบคุมอัตโนมตัิ  
ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู พรอมหลังคา 
 
 

- 
 

1,200,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

130 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนประชา
ธรรมรักษตัดกับถนน
ทองทวี 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  2 ตนเสาเตีย้ 
2 ตน  หัวสัญญาณไฟ 
LEDแบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จาํนวน 4 ชุด
แบบสี่ดวงโคม จํานวน 4 
ชุดติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จํานวน 4 
ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะ มจีอ LED
จําลองจังหวะการเดินรถ
จํานวน 1 ตู พรอมหลังคา 
 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 131 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
รัชชูประการตัดกับ
ถนนรัฐกิจไคลคลา 
(สี่แยกอุตสาหกรรม) 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- ลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน  2 ตนเสาเตีย้ 2 ตน 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคม ขนาด 300 มม. 
จํานวน 4 ชุด แบบสี่ดวงโคม 
จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกา
นับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จํานวน 
4 ชุด ตูควบคุมอัตโนมตัิ  
ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู พรอมหลังคา 
 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

132 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
สุริยเดชบํารุง ซอย 1 
ตัดกับถนนสรุิยเดช
บํารุง (แยกรานซินแซ) 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  2 ตนเสาเตีย้ 
2 ตน หัวสญัญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวงโคมขนาด 
300 มม. จาํนวน 6 ชุด 
แบบสี่ดวงโคม จํานวน 6 
ชุดติดตั้งนาฬิกานับถอย
หลัง ชนิด 3 สี (เขียว 
เหลือง แดง) จํานวน 4 
ชุด ตูควบคุมอัตโนมัติ  
ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 
12 จังหวะมีจอ LED 
จําลองจังหวะการเดินรถ 
จํานวน 1 ตู พรอมหลังคา 
 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 133 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
คชพลายกุตตดักับ
ถนนรอบเมืองดาน
นอก (แยกสะพาน
เทศบาล1) 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- ลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
4 ตนเสาเตีย้ 4 ตน รวม 4
ตน หัวสัญญาณไฟ LED 
แบบ 3 ดวงโคม ขนาด 
300 มม. จาํนวน 8 ชุด 
แบบสี่ดวงโคมจํานวน 8 ชุด 
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
จํานวน 8 ชุด ตูควบคุม
อัตโนมัติ จํานวน 1 ตู พรอม
หลังคา 
 
 
 
 
 

- 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

134 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนสุขบรูพา
ตัดกับถนนเจริญ
พานิช (หนาวัดกลาง) 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสา
สูง จํานวน  2 ตน เสาเตี้ย 
2 ตน  หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวงโคม
ขนาด 300 มม. จํานวน 
4 ชุด แบบสี่ดวงโคม 
จํานวน 4 ชุด ติดตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 
3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
จํานวน 4 ชุด ตูควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งไดตั้งแต 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะ  
มีจอ LED จําลองจังหวะ
การเดินรถจํานวน 1 ตู 
พรอมหลังคา 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 135 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนผดุงพานิช
ตัดกับถนนเจริญ
พานิช  (แยกดาวรุง 
การพิมพ) 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- ลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน 2 ตน เสาเตีย้ 2 ตน 
หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวงโคมขนาด 300 มม. 
จํานวน 4 ชุด แบบสี่ดวงโคม 
จํานวน 4 ชุด ติดตั้งนาฬิกา
นับถอยหลัง ชนิด 3 สี 
(เขียว เหลือง แดง) จํานวน 
4 ชุด ตูควบคุมอัตโนมตัิ  
ตั้งไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LEDจําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู พรอมหลังคา 
 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

136 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนหายโศรก
ตัดกับถนนรอบเมือง 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบ 
เสาสูง จํานวน  2 ตน  
เสาเตี้ย 2 ตน หัวสัญญาณ
ไฟ LEDแบบ 3 ดวงโคม
ขนาด 300 มม. จํานวน 
4 ชุด แบบสี่ดวงโคม
จํานวน 4 ชุด ติดตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 
3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
จํานวน 4 ชุด ตูควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งไดตั้งแต 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะ 
มีจอ LED จําลองจังหวะ
การเดินรถ จํานวน 1 ตู
พรอมหลังคา 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้งระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 137 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนนศรเีทวาตดั
กับถนนเทวาภิบาล 
(แยกหนาปอมดาว) 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- ลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดงแบบเสาสูง 
จํานวน  2 ตน  เสาเตี้ย 4 
ตน  หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวงโคม ขนาด 
300 มม. จาํนวน 6 ชุด
แบบสี่ดวงโคม จํานวน 6 ชุด
ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง 
แดง) จํานวน 4 ชุด 
ตูควบคุมอัตโนมัติ ตั้งได
ตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตู พรอมหลังคา 
 

- 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้ง
ระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

138 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟเตือน
กระพริบ LED 
 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- ลดปญหาการจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน
กระพริบแบบโชลาเชลล  
Ø 300  มม. ชนิด LED  
เสา Ø 4” สูง 3 เมตร 
จํานวน 20 ชุด 
 

- 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ติดตั้ง
ระบบ
ไฟสัญญาณ
จราจร  

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

17 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟา 
สวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 

- เพื่อใหสวนสมเด็จฯ 
มี ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ  และ
ปลอดภัย 
 -เพื่อความสวยงาม
และปลอดภัยแกแหลง
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 

-ติดตั้งหมอแปลง ขนาด 
250 KVA  พรอมเดินสาย
เมนเขาตู MDB 1 ชุด 
ระยะทาง 500 ม. 
-ติดตั้งตู DB พรอมอุปกรณ
ประกอบจํานวน 7 ชุด 
พรอมเดินสายเมนยอย
ระยะทาง 1,200 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

4,680,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

4,680,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

4,680,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

4,680,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย 

- สวนสมเด็จฯ  
จะเปนแหลง
ทองเที่ยวที่
ปลอดภัยและ
สวยงาม 
- ระบบไฟฟามี
เพียงพอในการจัด
งานประเพณตีางๆ
ของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดและ
จังหวัดรอยเอ็ด 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 139 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการขยายเขต
ระบบจําหนาย
ไฟฟาแรงสูงใชกับ
หอชมเมือง 
(รูปทรงโหวด) 

- เพื่อใหหอชมเมือง
มีระบบไฟฟาใช
อยางเพียงพอ 
- เพื่อใหมีแสงสวาง
ที่สวยงามดึงดดู
ความสนใจของ
ประชาชน 

- จะดําเนินการจางเหมาการไฟฟา
สวนภูมภิาคในการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาแรงสูงโดยปกเสา
ไฟฟา ขนาด  12 เมตร 1 ตน 
- ติดตั้งสายเคเบลิแรงสูงใตดิน
ชนิดเคเบิลแรงสูงใตดินชนิดเคเบลิ
แรงสูงใตดินชนิดแกนเดี่ยวขนาด 
50 ตร.ม. จํานวน 1 วงจร 

- 
 

1,570,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,570,000
(งบเทศบาลฯ)

 

1,570,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,570,000
(งบเทศบาลฯ)

 

- หอชมเมืองมี
ไฟฟาใช
เพียงพอและ 
มีความเดน
สงาสวยงาม 

- หอชมเมือง
รูปทรงโหวดมี
ระบบไฟฟาอยาง
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

19 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟา 
บึงพลาญชัย 
 

- เพื่อใหบึงพลาญชัย 
มีไฟฟาใชอยาง 
 เพียงพอและ 
ปลอดภัย 
- เพื่อความสวยงาม 
และปลอดภัยแก 
แหลงทองเที่ยว 
จังหวดรอยเอ็ด 

- จะทําการตดิตั้งสายเมนไฟฟา
จากหมอแปลงเดิมรอบบึงพลาญ
ชัยเขาตู MVB 1 ชุดเพื่อจายไฟ
เขาตู DB ยอยจํานวน 8 ตู คลอบ
คุมพื้นท่ีบึงพลาญชัยสายเมนหลัก
ระยะทาง 600 เมตร และสาย
เมนยอยระยะทาง1220 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 4,370,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,370,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,370,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,370,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

- บึงพลาญชัย 
จะเปนแหลง
ทองเที่ยวที่
ปลอดภัยและ
สวยงาม 
- ระบบไฟฟามี
เพียงพอในการจัด
งานประเพณตีางๆ
ของจังหวัดรอยเอ็ด 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 

แบบ ผ. 02 
140 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรสี่
แยกถนนปทมานนท
ตัดกับถนน 
รัชชูประการ 
(สี่แยกรานตรงมินทร) 
 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- ลดปญหาจราจร 
- เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดง แบบ
เสาสูง จํานวน 3 ตนเสา
เตี้ย 3 ตน หัวสัญญาณไฟ 
LED แบบ 3 ดวงโคม
ขนาด 300 มม. จํานวน 
6 ชุด แบบสี่ดวงโคม
จํานวน 6 ชุดติดตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 
3 สี (เขียว เหลือง แดง)
จํานวน 4 ชุดตูควบคุม
อัตโนมัติ ตั้งไดตั้งแต 2 
จังหวะถึง 12 จังหวะมจีอ 
LED จําลองจังหวะการ
เดินรถ จํานวน 1 ตูพรอม
หลังคา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 

แบบ ผ. 02 
141 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกถนน 
เทวาภิบาลตัดกับ
ถนนรอบเมือง 
(สี่แยกโรงเรียน
อนุบาลรอยเอด็) 
 

 - เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
 - ลดปญหาจราจร 
 - เพื่อความ
ปลอดภัย ในการ
คมนาคม 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เขียว เหลือง แดง แบบเสา
สูง จํานวน 4 ตนเสาเตี้ย 2 
ตน หัวสัญญาณไฟ LED
แบบ 3 ดวงโคมขนาด 300 
มม. จํานวน 6 ชุด แบบสี่
ดวงโคมจํานวน 6 ชุดติดตั้ง
นาฬิกานับถอยหลัง ชนิด 3 
สี  (เขียวเหลืองแดง)จํานวน 
4 ชุดตูควบคุมอตัโนมตัิ ตั้ง
ไดตั้งแต 2 จังหวะถึง 12 
จังหวะมีจอ LED จําลอง
จังหวะการเดินรถ จํานวน 1 
ตูพรอมหลังคา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

- ลดปญหา
การจราจรตดิขัด 
- ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 142 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุง
ไฟฟาสาธารณะให
ไดตามมาตรฐาน
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

- เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
- เพื่อประหยัด
พลังงานไฟฟาและ
ปองกันมิเตอรชํารุด 
- เพื่อใหการเปด-ปด
ไฟฟาสาธารณะเปน
อัตโนมัติและพรอมกัน
ทุกจุด 

ทําการติดตั้งอุปกรณที่ใช
ในการเปด 
-ปดไฟฟาอัตโนมัติ 
ประกอบดวย 
1. โฟโตสวิตซ 
2. LT ฟวส 
3. อุปกรณปองกันฟาผา 
และอุปกรณประกอบอื่น ๆ 
ในระบบ จํานวน 30 
เครื่อง 

- 200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

- ไฟฟาสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
ฯ มีความสวางไสว
เปด-ปดอัตโนมัติ
ตรงเวลาและมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

23 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนลําหวย 
กุดขวาง 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสวยงามยิ่งข้ึนเพิ่ม
สถานที่พักผอนหยอน
ใจ และออกกําลังกาย 

- ปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย
กุดขวาง   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 493,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

493,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

493,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

493,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ภูมิทัศนลํา
หวยกุดขวางมี
ความสวยงาม   

- ภูมิทัศนลําหวย
กุดขวางมีความ
สวยงาม 
- ประชาชนมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจ และ 
ออกกําลังกาย 
เพิ่มมากขึน้ 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 

แบบ ผ. 02 
143 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร
ถนนเทวาภิบาล  
บริเวณสี่แยกหาง
ทองเยาวราช (ถนน
เทวาภิบาลตัดกับ 
ถนนประชาธรรม
รักษ) 

- เพื่อแกไขปญหา
การจราจรตดิขัด 
- เพื่อปรับเปลี่ยน
จังหวะการเดินรถให
เกิดความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- เปลี่ยนตูควบคมุสญัญาณไฟ
จราจรแทนตูเดมิที่ชํารุด  1  ชุด   
-เดินสายไฟ NYY 4 x 1.5  
มิลลเิมตร จํานวน 200 เมตร 
- ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด  
300 มิลลิเมตร แบบมีนาฬิกานับ
ถอยหลัง จํานวน  8  ชุด 
- ปรับปรุงทาสีเสาไฟจราจร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

- 250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 
เพิ่มมากขึ้น 
-ลดการเกิด
อุบัติเหตไุด 

- สามารถจดัการ
จราจรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
การจราจรมี
ความคลองตัว
และเกดิความ
ปลอดภัย  

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
144 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งเสา  
High Mast                    
สูง  25  เมตร 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
- เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับ
ประชาชนที่ม
พักผอนและออก
กําลังกาย 
- เพื่อความเจรญิ
สวยงามแก
บานเมือง 
 

- ดําเนินการจางเหมาตดิตั้ง
เสา High  Mast สูง  25 
เมตร 1 ตน ที่บริเวณสถาน
แสดงพันธุสัตวน้ํา เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
- ติดตั้งโคมไฟ Flood Light  
แบบ LED 200W จํานวน  
8 ชุด   
- ติดตั้งตูควบคุมไฟแสงสวาง
1  ชุด 
- ติดตั้งตูไฟฟาพรอมสายไฟ
และอปุกรณประกอบ 1 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 430,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

430,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

430,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

430,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- บริเวณ
โดยรอบ     
สถานแสดงพันธุ
สัตวน้ํา 
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมไีฟฟา
สองสวางอยาง
ทั่วถึง 

- ประชาชนมี
สถานที่พักผอน 
และทองเที่ยว                  
ที่มีความปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 

แบบ ผ. 02 
145 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกสะพาน
เทศบาล 1  

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจร 
เกิดความคลองตัว 
และมีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
เขียวเหลือง แดง แบบเสาสูง 
จํานวน  2 ตนเสาเตีย้ 2
จํานวน 2 ตน 
- หัวสัญญาณไฟ LED แบบ 3 
ดวง โคมขนาด 300 มม. 
จํานวน 4 ชุด แบบ4 ดวงโคม
จํานวน4 ชุด 
- ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง
ชนิด 3 สี (เขียว เหลือง 
แดง) จํานวน4 ชุด 
- ตูควบคุมอัตโนมตัิ  ตั้งได
ตั้งแต 2จังหวะ ถึง 12  
จังหวะ มีจอLED จําลอง
จังหวะการเดินรจํานวน 1 ตู 
พรอมหลังคา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณ
ไฟจราจรที่
ทันสมัย  
สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหตไุด 
- การจราจรเกิด
ความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

แบบ ผ. 02 
146 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกหนาศาลากลาง
จังหวัดรอยเอ็ด 
(ถนนเทวาภิบาลตดักับ
ถนนสุริยเดชบํารุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจร
เกิดความคลองตัว
และมีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ดําเนินการจางเหมา
ปรับปรุงระบบสญัญาณไฟ
จราจรใหเปนระบบอัจฉริยะ
โดยการเปลีย่นตูควบคมุไฟ
จราจรใหม จํานวน 1ตู 
- ติดตั้งกลองตรวจนับ
ปริมาณจราจ จํานวน 1 ตัว 
- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร
ประมวลผลการปรับ
สัญญาณไฟจราจรแบบ 
Adaptive 
- ติดตั้งอุปกรณขยาย
สัญญาณ Ethemet พรอม
ระบ Video Image 
Procese และ Travel 
Time Wifi Sensor  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณไฟ
จราจรที่ทันสมัย 
- สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนมีความ 
 ปลอดภัยใน 
 การจราจรเพิ่ม 
 มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
- การจราจรเกิด
ความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 

แบบ ผ. 02 
147 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกหนารานทอง
เยาวราช  
(ถนนเทวาภิบาลตดักับ
ถนนปทมานนท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจร
เกิดความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ดําเนินการจางเหมาปรับปรุง
ระบบสญัญาณไฟจราจรให
เปนระบบอัจฉริยะโดยการ
เปลี่ยนตูควบคุมไฟจราจรใหม  
จํานวน 1ตู 
- ติดตั้งกลองตรวจนับปริมาณ
จราจร จํานวน 1 ตัว 
-ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร
ประมวลผลการปรับสญัญาณ
ไฟจราจรแบบ Adaptive 
- ติดตั้งอุปกรณขยายสญัญาณ 
Ethemet พรอมระบบVideo 
Image Proceser และTravel 
Time Wifi Sensor  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณไฟ
จราจรที่ทันสมัย 
- สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนมีความ 
 ปลอดภัยใน 
 การจราจรเพิ่ม 
 มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
- การจราจรเกิด
ความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
148 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกหนา
วิทยาลัยเทคนคิ
รอยเอ็ด  
(ถนนเทวาภิบาล 
ตัดกับถนนเปรม
ประชาราษฎร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
-เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจร
เกิดความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ดําเนินการจางเหมาปรับปรุง
ระบบสญัญาณไฟจราจรให
เปนระบบอัจฉริยะโดยการ
เปลี่ยนตูควบคุมไฟจราจรใหม  
จํานวน 1ตู 
- ติดตั้งกลองตรวจนับปริมาณ
จราจร จํานวน 1 ตัว 
- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร
ประมวลผลการปรับสญัญาณ
ไฟจราจรแบบ Adaptive 
- ติดตั้งอุปกรณขยายสญัญาณ 
Ethemet พรอมระบบ Video 
Image Proceser และ 
Travel Time Wifi Sensor  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณไฟ
จราจรที่ทันสมัย 
- สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนมีความ 
 ปลอดภัยใน 
 การจราจรเพิ่ม 
 มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
- การจราจรเกิด
ความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

149 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

 ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
30 

 
 
 

โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  
(ถนนเทวาภิบาล 
ตัดกับถนนรัฐกิจ 
ไคลคลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจร 
เกิดความคลองตัว
และมีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ดําเนินการจางเหมา
ปรับปรุงระบบสญัญาณไฟ
จราจรใหเปนระบบอัจฉริยะ
โดยการเปลีย่นตูควบคมุไฟ
จราจรใหม  จํานวน 1ตู 
- ติดตั้งกลองตรวจนับ
ปริมาณจราจร จํานวน 1ตัว 
- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร
ประมวลผลการปรับ
สัญญาณไฟจราจรแบบ 
Adaptive 
- ติดตั้งอุปกรณขยาย
สัญญาณ Ethemet พรอม
ระบบ Video Image 
Proceser และ Travel 
Time Wifi Sensor  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณไฟ
จราจรที่ทันสมัย 
- สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนมี
ความ  
 ปลอดภัยใน 
 การจราจรเพิ่ม 
 มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
- การจราจรเกิด
ความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

แบบ ผ. 02 
150 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
31 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกไทแซ  
(ถนนเทวาภิบาล 
ตัดกับถนนรณชัย 
ชาญยุทธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจร 
เกิดความคลองตัว
และมีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ดําเนินการจางเหมา
ปรับปรุงระบบสญัญาณไฟ
จราจรใหเปนระบบอัจฉริยะ
โดยการเปลีย่นตูควบคมุไฟ
จราจรใหม  
จํานวน 1ตู 
- ติดตั้งกลองตรวจนับ
ปริมาณจราจร จํานวน 1ตัว 
- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร
ประมวลผลการปรับ
สัญญาณไฟจราจรแบบ 
Adaptive 
- ติดตั้งอุปกรณขยาย
สัญญาณ Ethemet พรอม
ระบบ Video Image 
Proceser และ Travel 
Time Wifi Sensor  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณไฟ
จราจรที่ทันสมัย 
- สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนมีความ  
 ปลอดภัยใน 
 การจราจรเพิ่ม 
 มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
- การจราจรเกิด
ความคลองตัวและ
มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

แบบ ผ. 02 
151 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
32 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยก กม.0 หนา
โรงพยาบาลรอยเอด็  
(ถนนสุริยเดชบํารุงตัด
กับถนนรณชัยชาญ
ยุทธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจรเกิด
ความคลองตัวและมี
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ดําเนินการจางเหมา
ปรับปรุงระบบสญัญาณไฟ
จราจรใหเปนระบบอัจฉริยะ
โดยการเปลีย่นตูควบคมุไฟ
จราจรใหม จํานวน 1ตู 
- ติดตั้งกลองตรวจนับ
ปริมาณจราจร จํานวน 1 
ตัว 
- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร
ประมวลผลการปรับ
สัญญาณไฟจราจรแบบ 
Adaptive 
- ติดตั้งอุปกรณขยาย
สัญญาณ Ethemet พรอม
ระบบ Video Image 
Proceser และ Travel 
Time Wifi Sensor  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณไฟ
จราจรที่ทันสมัย 
- สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนมี
ความ  
 ปลอดภัยใน 
 การจราจรเพิ่ม 
 มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
- การจราจรเกิด
ความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

แบบ ผ. 02 
152 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
33 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
สี่แยกหนาโรงเรยีน
อนุบาลรอยเอด็(ถนน
เทวาภิบาลตัดกับถนน
รอบเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปองกัน
อุบัติเหต ุ
- เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจร
เกิดความคลองตัว
และมีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ดําเนินการจางเหมาปรับปรุง
ระบบสญัญาณไฟจราจรให
เปนระบบอัจฉริยะโดยการ
เปลี่ยนตูควบคุมไฟจราจรใหม  
จํานวน 1ตู 
- ติดตั้งกลองตรวจนับปริมาณ
จราจร จํานวน 1 ตัว 
- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร
ประมวลผลการปรับสญัญาณ
ไฟจราจรแบบ Adaptive 
- ติดตั้งอุปกรณขยายสญัญาณ 
Ethemet พรอมระบบ Video 
Image Proceser และ 
Travel Time Wifi Sensor  
(ดตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณ
ไฟจราจรที่
ทันสมัย 
- สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนมี
ความ  
 ปลอดภัยใน 
 การจราจรเพิ่ม 
 มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
- การจราจรเกิด
ความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

แบบ ผ. 02 
153 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
34 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร 
สามแยกบิ๊กบุค  
(ถนนราชการดําเนิน
ตัดกับถนนกองพล
สิบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
- เพื่อลดปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหการจราจรเกิด
ความคลองตัวและมี
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ดําเนินการจางเหมา
ปรับปรุงระบบสญัญาณไฟ
จราจรใหเปนระบบอัจฉริยะ
โดยการเปลีย่นตูควบคมุไฟ
จราจรใหม  
จํานวน 1ตู 
- ติดตั้งกลองตรวจนับ
ปริมาณจราจร จํานวน 1 
ตัว 
- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร
ประมวลผลการปรับ
สัญญาณไฟจราจรแบบ 
Adaptive 
- ติดตั้งอุปกรณขยาย
สัญญาณ Ethemet พรอม
ระบบ Video Image 
Proceser และ Travel 
Time Wifi Sensor  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,480,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสัญญาณ
ไฟจราจรที่
ทันสมัย 
- สามารถ
จัดการจราจร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - ประชาชนมี
ความ  
 ปลอดภัยใน 
 การจราจรเพิ่ม 
 มากขึ้น 
- ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ
- การจราจรเกิด
ความคลองตัว
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

แบบ ผ. 02 
154 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟาหลัก  
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทรจังหวัด
รอยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟาหลักเดิมที่
ชํารุดและใชงานมา
เปนเวลานาน 

- เปลี่ยนสายหมอแปลง
เปน ขนาด 250 KVA 
พรอมอุปกรณประกอบ 1 
ชุด  
- เปลี่ยนตูจายไฟฟาหลัก 
(MDB) จํานวน 1 ชุด  
- เปลี่ยนสายไฟฟาจาก
หมอแปลงถึงตูจายไฟฟา
หลัก พรอมอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย  
- สาย NYY 300 ตร.มม. 
600เมตร 
- ทอ HDDB ขนาด 125
มม. 150 เมตร 
 

- 1,850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ติดตั้ง
ระบบไฟฟา
หลัก 
 

- ระบบไฟฟามี
ความปลอดภัย
และเสถียรภาพ 
รองรับการใช
งานของเทศบาล
ในปจจุบันและ
อนาคต 
 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

36 โครงการเปลี่ยนตู
จายไฟฟายอย  
บึงพลาญชัย
รอยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุง
ตูควบคุมระบบ
ไฟฟาหลักเดิมที่
ชํารุดและใชงานมา
นานใหมีสภาพ
พรอมใชงานและมี
ความปลอดภัย 

- จัดหาตูจายไฟฟายอย
ใหมเปลี่ยนแทนตูจาย
ไฟฟายอยชุดเดมิที่ชํารุด 
- จัดชื้อตูจายไฟฟายอย 
LC (Coad Cinter) 
MainCB 50A ขนาด12
ชอง พรอมเชอรกิตเบรก
เกอรและอุปกรณประกอบ 
จํานวน 15 ตู 
 
 
 
 
 
 
 

- 240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ติดตั้ง
เปลี่ยนจาย
ไฟฟายอย
ชุดใหม 

- ระบบไฟฟามี
เสถียรภาพและ
มีความปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

156 แบบ ผ. 02 



 

 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟาบึง
พลาญชัยจังหวัด
รอยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟใหเหมาะสมกับ
โหลดหรืออปุกรณ
ไฟฟาที่ใชอยูใน
ปจจุบัน 
 

- จะทาํการจักดาจางเหมา
พรอมติดตั้งทดสอบอุปกรณ
ไฟฟาตามรายการดังนี ้
- ตูจายไฟฟา DB 
(Distribution Board) จํานวน 
Main CB300A จํานวน1ชุด 
- ตูควบคุมไฟฟาแสงสวาง LC 
(Lighting Control Palm) 
Main CB100 A จํานวน1ชุด 
- สายไฟฟา NYY ขนาด 140 
ตร.มม. จํานวน 1,200 เมตร 
พรอมอุปกรณประกอบเชื่อม
จายไฟฟาแสงสวางตูจายไฟฟา
เหล็ก MDB เสริมมาถึง ตูจาย
ไฟฟา DB 
- สายไฟฟา NYY ขนาด 50 
ตร.มม. จํานวน 480 เมตร 
พรอมอุปกรณประกอบเชื่อม
จายไฟฟาแสงสวาง ตูจายไฟฟา 
DB ถึง ตูควบคุมไฟฟาแสง
สวาง 

- 1,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ติดตั้ง
ทดสอบตู
จายไฟฟา
ตูควบคุม
ไฟฟาแสง
สวางพรอม
อุปกรณ
ประกอบ 

- ระบบไฟฟามี
ความปลอดภัยมี
เสถียรภาพลด
ปญหาระบบ
ไฟฟาเปด-ปด 
 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 

แบบ ผ. 02 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

38 โครงการจดัซื้อโคม
ฉายสองสวาง LED 
ขนาด 100 วัตต 

- เพื่อความสวยงาม
สวางไสว 
- เพื่อความ
ปลอดภัยกบั
ประชาชนที่มารับ
บริการใน
สวนสาธารณะ 

- จะดําเนินการจัดชื้อ
โคมฉายสองสวางเพื่อ
ติดตั้งที่โคนตนไมใหญ
ในบึงพลาญชัย 
จํานวน 30 ชุด  
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- ติดตั้งโคม
ฉายสอง
สวางจํานวน  
1 แหง 

- ประชาชน
ที่มาทองเที่ยว
ในบึงพลาญชัย
มีความ
ประทับใจ
ปลอดภัย 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

39 โครงการจดัซื้อโคม
ไฟ LED ขนาด 
400 วัตต 

- เพื่อใชในการซอม
เปลี่ยนไฟฟาสอง
สวางสูง Hign Mast  
- เพื่อประหยัดไฟฟา
และงบประมาณใน
การซอมเปลี่ยน 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
สองสวาง 
 

- จัดซื้อโคมไฟฟาแสง 
สวาง ชนิด LED ขนาด  
400  วัตต  จํานวน  16  
หลอด เพื่อใชในการ
เปลี่ยนไฟฟาเสาสูง  Hign 
Mast ภายใน
สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

480,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ดําเนินการ
จัดซื้อ โคมไฟ 
LED 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา มีไฟฟาแสง
สวางที่เพียงพอ
ชวยประหยัด
พลังงาน 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
40 โครงการปรับปรุง                

ภูมิทัศนบรเิวณ
โดยรอบตนไม 
ทรงปลูก(ตนกันเกรา) 
ภายในบึงพลาญชัย 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณโดยรอบ ตนไม
ทรงปลูกใหสวยงาม  
สมพระเกียรติในหลวง 
รัชกาลที่ 10เพื่อ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และสํานึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 
และเทิดทูนตอสถาบัน
พระมหากษตัริย 
 
 
 
 
 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
โดยรอบตนไมทรงปลูกให
สวยงามสมพระเกียรติใน
หลวง รัชกาลที่ 10 
 

- 150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ภูมิทัศน
บริเวณโดยรอบ 
ตนไม ทรงปลูก
ใหสวยงามสม 
พระเกียรติ   

- ภูมิทัศนบรเิวณ
โดยรอบตนไม 
ทรงปลูกใหสวยงาม 
สมพระเกียรติ   
ประชาชนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุมีความ
จงรักภักดี  และ
เทิดทูนตอสถาบัน
พระมหากษตัริย 

กองชาง 
(งาน

สวนสาธารณะ) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ก.ยุทธศาสตร จงัหวดัที ่2    
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1  
1. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
1.5 แผนงาน   เคหะและชุมชน   งานสวนสาธารณะ 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
41 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนสระฮาง 

- เพื่อปรับปรุงสระฮาง
ใหมีสภาพภูมิทัศนที่
สวยงาม เปนสถานที่
ออกกําลังกาย  
พกัผอนหยอนใจของ
ประชาชนและเพ่ือ
ดึงดูดนักทองเที่ยว 
 

- ปรับปรุงสระฮางใหมี
ทางเดินรอบ  จัดสวนหยอม  
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง พ้ืนที่
รวม 27,000 ตรม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

13,500,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

13,500,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

13,500,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

13,500,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสถานท่ี
ออกกําลัง
กาย  
พักผอน
หยอนใจ
ของ
ประชาชน 
เพิ่มขึ้น 
80% 
 
 
 
 

- สระฮางมี
ความสวยงาม 
ประชาชนมี
พื้นท่ีในการทํา
กิจกรรม และ
ออกกําลังกาย 
มีนักทองเที่ยว
และประชาชน
เขามาใชพื้นท่ี
ทํากิจกรรม 
ตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
(งาน

สวนสาธารณะ) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง 
กําแพงกันดินพรอม 
รั้ว ค.ส.ล.                           
ดานทิศเหนือ     
สถานที่กําจัดขยะ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อใหกั้นแนวเขต
บอขยะและปองกัน
ขยะไมใหออกมาสูทาง
สาธารณะ 
- เพื่อกอสรางรั้วท่ีได
มาตรฐานและสวยงาม 
 

- งานกอสรางกําแพงกันดิน
พรอมรั้ว ค.ส.ล.สูง 2.10 
ม. ยาว 320 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

5,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีกําแพง
กันดินพรอม
รั้ว ค.ส.ล. ที่
มีมาตรฐาน 

- ไดรั้วที่ได
มาตรฐานและ
สวยงาม 
- กั้นแนวเขตบอ
ขยะและปองกัน
ขยะไมใหออกมาสู
ทางสาธารณะ 

กองชาง 
(งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
 

 

43 โครงการกอสราง              
หอถังเก็บน้ํา 
โรงกําจัดขยะ  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อใหมีที่เก็บกักนํ้า
จากบอบาดาลไวใชใน
การปฏิบัติงานในโรง
กําจัดขยะ เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

กอสรางหอถังเก็บนํ้าโครง
เหล็ก สําหรับกักเก็บน้าํได 
10  ลบ.ม.  
(ถังไฟเบอรกลาส ขนาด 
2.5 ลบ.ม. จํานวน 4 ถัง)                   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 450,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีหอเก็บ
น้ําที่มี
มาตรฐาน   

- มีหอเก็บน้ําที่มี
มาตรฐานสามารถ
กักเก็บน้ําไดตาม
ปริมาณที่ตั้งไว 
- มีน้ําไว ไวใชใน
การปฏิบัติงานใน
โรงกําจัดขยะ   
 

กองชาง 
(งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
44 โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพ 
การทํางานของ 
โรงกําจัดขยะ
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 

- เพิ่มประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลใน
การทํางานในโรง
กําจัดขยะเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- ติดต้ังเครื่องฉีกถุงพลาสตกิ ปริมาณ
การเปดถุงไมนอยกวา 30 ลบ.ม.  
ตอ ชม. ขนาดมอเตอรขับปมไฮโดรลิค  
ไมนอยกวา 22 กิโลวัตต  จํานวน   
2  เคร่ือง 
- ติดต้ังสายพานลําเลียงขยะแนวเอยีง 
ขนาดสายพานกวางไมนอยกวา  
1 เมตร ยาวไมนอยกวา 11 เมตร  
มอเตอรขับไมนอยกวา 3 กิโลวัตต 
จํานวน 1ชุด 
- ติดต้ังสายพานลําเลียงขยะแนวเอยีง 
ขนาดสายพานกวางไมนอยกวา  
1 เมตร ยาวไมนอยกวา 17.8 เมตร 
มอเตอรขับ ไมนอยกวา 2.2 กิโลวตัต    
จํานวน 1 ชุด 
- ติดต้ังสายพานคัดแยกขยะ ขนาด            
สายพานกวาง ไมนอยกวา 1 เมตร 
ยาวไมนอยกวา 20เมตร มอเตอรขบั 
ไมนอยกวา 4 กโิลวัตต จํานวน 1 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 10,500,000
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีเครื่องจักร
รองรับ
เพียงพอตอ
ปริมาณขยะ  
ที่นําเขากําจัด
ในโรงกําจัด
ขยะเทศบาล 

- สามารถ
ดําเนินการ
กําจัดขยะได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผลได
ดียิ่งขึ้น 

กองชาง 
(งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
 

แบบ ผ. 02 
162 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ก.ยุทธศาสตร จงัหวดัที ่2    
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1  
1. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
1.5 แผนงาน   เคหะและชุมชน   งานกาํจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู  

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้ง
ระบบความ
ปลอดภัยของโรง
กําจัดขยะเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดระยะ
ที่ 2 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
ความปลอดภัย
ในการทํางาน
โรงจัดการขยะ
เปนเชื้อเพลิง
(RDF) และปุย
อินทรีย 

- กลองวงจรปด ระบบ IP camera ความ
ละเอียดไมนอยกวา 2,073,600 พิกเซล 
จํานวน 12 ตัว 
- เครื่องบันทึก 16 ชอง ระบบ IP camera 
ความละเอียดไมนอยกวา 2,073,600 พิก
เซลจํานวน 1 เครื่อง 
- จอรับภาพแบบLEDTV40นิ้วจํานวน1เครื่อง 
- อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก
ภายนอก Medai Converter จํานวน 1 ชุด 
- อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติกภายใน 
Medai Converter จํานวน 1 ชุด 
- อุปกรณระบบเครือขาย 8 Port จํานวน 2 
ชุด 
- เครื่องสํารองไฟ 1,100 va จํานวน 2เครื่อง 
- ตูเก็บอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู 
- สาย Cat 5e Cable ยาวไมนอยกวา 1,200 
เมตร 
- ติดตั้งสายและอุปกรณทั้งหมดใหพรอมใชงาน 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ขยะไมลน
ออกมาและ
ไมมีอุบัตเิหตุ
ในโครงการ 

-บุคลากร
ทํางานไดดีขึ้น
เปนระบบ
ระเบียบยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
46 โครงการกอสราง

โรงทําปุยหมัก 
จากเศษอาหาร 
โรงกําจัดขยะ  
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อกําจัดขยะที่
เปนเศษอาหารและ
เปลี่ยนขยะเปยกให
เปนปุยหมักเพื่อลด
ปญหาขยะเปยก
ปะปนกับขยะที่ผลิต
กอน RDF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กอสรางโรงปุยหมัก ขนาด
พื้นท่ีไมนอยกวา 100 ตร.
ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 400,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีโรงปุย
หมักที่มี
มาตรฐาน
และพื้นท่ี
เพียงพอ 
ตอการ
กําจัดขยะ
เปยกให
เปนปุย
หมัก 

- มีโรงปุยหมักที่มี
มาตรฐาน 
สามารถลดปญหา
ขยะเปยกปะปนกับ
ขยะที่ผลติกอน 
RDF ได 
 

กองชาง 
(งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
 

รวม  46  โครงการ - 79,869,000 79,869,000 79,869,000 79,869,000    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ 
ปรับปรุงซอมแซม
อาคาร 
ออกกําลังกาย 
(ฟตเนส) 
ภายในบึงพลาญชัย 

 - เพื่อรองรับการ
ใหบริการประชาชน
ที่มาใชบริการ 
 - เพื่อใหอาคารออก
กําลังกาย (ฟตเนส) 
มีความสวยงาม  
ทันสมัย  มีความ
ปลอดภัยใหกับ
ผูใชบริการ 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุง อาคาร 
ออกกําลังกาย 
(ฟตเนส)พื้นท่ีไมนอยกวา  
32 ตารางเมตรพรอม
ซอมแซมสวนท่ีชํารดุ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ไดออกกําลัง
กาย (ฟตเนส) 
ที่มีความ
ทันสมัย   
มีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

- ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ  ในสถานที่
ออกกําลังกาย 
(ฟตเนส) 

สํานัก
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ว 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสถานแสดง
พันธุสัตวน้ําเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 
 

- เพื่อใหสถานแสดง
พันธุสัตวน้ํามีความ
มั่นคง แข็งแรง 
สวยงามและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

- ปรับปรุงซอมแซมสถาน
แสดงพันธุสัตวน้ําที่ชํารดุ
เพื่อใหมีความมั่นคง
สวยงาม มีความปลอดภัย 
สามารถรองรับแกผูมารับ
บริการไดอยางมีคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- สถานแสดง
พันธุสัตวน้ํา 
สามารถ
ใหบริการแก
ผูมารบั
บริการครบ
รอยละ 100 

-สถานแสดงพันธุสตัว
น้ํามีความมั่นคง 
แข็งแรง สวยงามและ 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 
 

สํานัก
การศึกษา 

 

รวม  2  โครงการ - 500,000 700,000 700,000 700,000    

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาสัมพันธ 
การใชผังเมืองรวม
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนทราบ 
ผังเมืองรวม 

- ประชาสัมพันธการใช 
ผังเมืองใหประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ทราบ เชน ผานสื่อสิ่งพิมพ
, วิทยุ, เสียงตามสาย
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
เปนตน 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ประชาชน
ทราบเกี่ยวกับ
ผังเมืองรวม
เพิ่มขึ้น 

- ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตาม
วัตถุประสงคของ 
ผังเมืองรวม 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

2 โครงการสราง
จิตสํานึกและความ
รับผิดชอบแก
ผูประกอบการ
กอสรางในการ 
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
 

-  เพื่อสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายแก
ผูประกอบการ
กอสรางและ
ประชาชนทั่วไป 
ที่จะดําเนินการ 
ปลูกสรางอาคาร 
 

- อบรมผูประกอบการ 
ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร 
- จัดทําปาย
ประชาสมัพันธ ,  
สื่อพิมพตาง ๆ 
 
 

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

-  ผูประกอบ 
การมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมาย 
100% 

- เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง 
-  เพื่อรักษา
สภาพแวดลอมที่ด ี

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ 
ปรับปรุงซอมแซม 
หลังคาเวที   
ภายในบึงพลาญชัย 

- เพื่อใหเวทีภายใน 
บึงพลาญชัย   
มีความสวยงาม  
ทันสมัย  มีความ
ปลอดภัยใหกับผูใช
เวทีภายในบึงพลาญ
ชัย 

- ปรับปรุง ซอมแซม 
หลังคาเวที พ้ืนที่ไมนอย
กวา  260 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 270,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

- ไดหลังคา
เวทีท่ีมีความ
ทันสมัย  
มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย 

- หลังคาเวที   
มีความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย 
สามารถรองรับ 
การจัดกิจกรรม 
ภายในบึงพลาญชัย
ไดเปนอยางดี 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

4 โครงการติดตั้ง 
ปายซอยภายใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

-  เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา
และเปนระเบยีบ
เรียบรอยของ
บานเมือง 
 
 

- จัดทําและตดิตั้งปายซอย 
จํานวน 40 ปาย ภายใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

- 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

- มีปายซอย
เปนระเบียบ
เรียบรอย
100% 

- มีปายซอยที่เปน
ระเบียบ 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 

168 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนสวน
สมเด็จพระศรี
นครินทรรอยเอ็ด
และทางเขาออก 
หอสูงชมเมือง 

- เพื่อใหประชาชน 
ไดใชพื้นท่ี
สาธารณูปโภค 
ที่ไดมาตรฐาน
ยกระดับ 
คุณภาพชีวิต 
- เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดรอยเอ็ด 

ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสมเด็จฯ 
-งานปูบล็อคพื้นคอนกรีต (สี) 
พืน้ที่ 1,890 ตารางเมตร 
- วางขอบคันหินทางเทา
สําเรจ็รูป ความยาว 1,100
เมตร 
-งานปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
ความยาว 350 เมตร  
ปรับปรุงภูมิทัศนทางเขาออกหอ
สูงชมเมือ’ 
-งานปูกระเบื้องทางเทาพื้นท่ี 
ไมนอยกวา 2,000  ตาราง
เมตร  
-งานทรายลาง พื้นท่ีไมนอย
กวา  140ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

8,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

8,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

8,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

8,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

-  ผู
ประกอบ 
การมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมาย 
100% 

- เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง 
-  เพื่อรักษา
สภาพแวดลอมที่ด ี

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการฉาบสีและ
ตกแตงบึงพลาญชัย 
“Symphony of 
lights” 

- เพื่อเปนการ
ประชาสมัพันธ
สนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว ดึงดูด
นักทองเที่ยวเขามา
เที่ยวในจังหวัด
รอยเอ็ดใหมากขึ้น 
- เพื่อปรับโครงสราง
เศรษฐกจิพื้นฐาน 
เพื่อยกระดับรายได
และพัฒนาการดาน
การทองเที่ยวของ  
จ.รอยเอ็ด 
 

- ติดตั้งระบบแสงบริเวณ
ศาลเจาพอหลักเมือง 
พรอมทั้งระบบควบคุม 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

27,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

27,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

27,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

27,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

- ดําเนินการ
ติดตั้งระบบ 
แสงบริเวณ
ศาลเจาพอ
หลักเมือง 

-มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว
ในจังหวัดรอยเอ็ด
เพิ่มขึ้น 
-กระตุนเศรษฐกิจดาน
การทองเที่ยวในจังหวัด
รอยเอ็ด 
-แหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดรอยเอ็ดเปนที่
รูจักอยางแพรหลาย 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 
 

170 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง
ถนนตามแนวถนน
ผังเมือง(ชวงถนน
กองพล 10-ถนน
คุมแสนสุข) 
 
 
 
 
 

- เพื่อแกไขปญหาการ 
ติดขัดของการจราจร
เพิ่มการบริการ
สาธารณะและ
สาธารณูปโภคใหแก
ประชาชนถนนกรม
ทางหลวงชนบทการ
คมนาคมสะดวก 
สงเสริมกระตุนการ
ลงทุนและเศรษฐกิจ 

- เวนคืนท่ีดินขนาดกวาง 20 
เมตร ระยะทาง 0.268กม. 
(เวนคืนท่ีดินเอกสารสิทธ์ิ
ครอบครองของประชาชนผู
ถือกรรมสิทธ) 
- กอสรางถนน คสล. หนา
0.20 เมตร ขนาดผิวจราจร
กวาง  13.00 เมตร ทางเทา
ขางละ 3.50  เมตร 
ระยะทาง  0.268  กม.
พรอมระบบระบายน้ํา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 
 

55,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

55,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

55,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

55,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

- มีถนน 
ที่ได
มาตรฐาน 

- ไดถนนตามมาตรฐาน 
เสนทางคมนาคมและ
ขนสงตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมืองได
กําหนดไวการคมนาคม
และขนสงสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยตอ 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 
 

171 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 9 

-  เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-  เพื่อปองกันน้ําทวม
ขังและเนาเสีย 

- กอสรางรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมนอยกวา 415 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

750,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ําไมทวมขังและ 
เนาเสยี 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

9 โครงการกอสราง
ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําถนนรณ
ชัยชาญยุทธ  
ฝงทิศใต (จากหนา
โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา 
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธซอย 48) 
 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปองกันน้ําทวม
ขังและเนาเสีย 

- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  
Ø 1.00 เมตรความยาว 
ไมนอยกวา 620  เมตร 
- กอสรางบอพัก จํานวน 70 
บอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

3,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ําไมทวมขังและ
เนาเสยี 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
172 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน 
คลองคูเมือง
รอยเอ็ดเพื่อ 
การทองเที่ยว 
(ชวงระหวางถนน
เทวาภิบาลและ
ถนนราชการ
ดําเนิน) 

-เพื่อเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอม
ใหเกิดความสวยงาม
เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว 
-เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาดานสินคา
และบริการรวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยว   

-กอสรางเวที
อเนกประสงค  
จํานวน 1 แหง  
กอสรางลานกีฬา ค.ส.ล. 
จํานวน 1 แหง  
-ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
โดยรอบพื้นท่ี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

- คลองคูเมืองมี
สภาพภมูิทัศน 
ที่สวยงาม  
สงเสริมการ
ทองเที่ยว   
-เกิดการพัฒนา
สินคาและ
บริการ 

-ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาสินคา  การ
บริการและสงเสรมิ
การทองเที่ยว 
-มีสถานท่ีออกกําลัง
กายใหกับประชาชน
เพิ่มขึ้น 
-คลองคูเมืองมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม 
สามารถรองรับการ
ทองเที่ยวได 
 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 
 
 

173 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 กอสรางระบบ
ปองกันและ
ระบายน้ําทวมขัง
ในเขตเมือง (ถนน
รณชัยชาญยุทธ  
ซอย 13) 

-เพื่อแกไขและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
-เพิ่มความปลอดภัย
ของประชาชน 
-พัฒนา
สภาพแวดลอมเมือง
และโครงสราง
พื้นฐานเพื่อการใช
งานของคนทุกกลุม
ในสังคม 
-จัดระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการทีม่ี
คุณภาพ 
 -จัดระบบบริการ
สังคมที่ไดมาตรฐาน 
 

- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดมิ  
พรอมขนยาย มีพ้ืนที่  
จํานวน 800  ตร.ม. 
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  
Ø  1.00 เมตร (มอก.ชั้น3) 
จํานวน  246  ทอ 
- วางบอพัก ค.ส.ล.สําหรับทอ 
Ø 1.00 เมตร (ฝาตะแกรง
เหล็ก) จํานวน 26 บอ 
- งานโครงสรางรับปลายทอ
ระบายน้ํา จํานวน 1ชุด   
- งานผิวทางคอนกรีต หนา 
0.20 เมตร มีพื้นทีไ่มนอยกวา 
จํานวน 840 ตร.ม. 
- งานเสริมผิวแอสฟลท หนา 
4 ซม. มีพื้นท่ีไมนอยกวา 
จํานวน 25 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 3,070,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

3,070,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

3,070,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

3,070,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

- คลองคูเมืองมี
สภาพภมูิทัศน 
ที่สวยงาม  
สงเสริมการ
ทองเที่ยว   
-เกิดการพัฒนา
สินคาและ
บริการ 

-ลดอุบัติเหตุ  
ของผูใชรถใชถนน  
ลดปญหา 
น้ําทวมขัง บริเวณ
ถนนถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 13 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 

174 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการกอสราง
ระบบบําบดัสิ่ง
ปฏิกูลขนาด   
40  ลบ.ม. 

-เพื่อรองรับสิ่งปฏิกลู

จากเมืองและชุมชน 

-เพื่อตัดวงจรของ

พยาธิใบไมในตับซึ่ง

เปนบอเกิดของ

โรคมะเร็ง 

- เพื่อใหแหลงน้ํา

ตางๆมีคณุภาพท่ีด ี

 

-กอสรางระบบบาํบัดสิ่ง
ปฏิกูลขนาด 40 ลบ.ม. 
- งานสระน้ํา คสล. ขนาด 
473 ลบม. 
- งานขุดดิน  จํานวน 473 
ลบ.ม. 
- กําแพงก้ันดิน จํานวน  
64 เมตร 
- บอหมักสิ่งปฏิกูล  จํานวน 
1 แหง 

- 12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-เมือง
รอยเอ็ดมี
ระบบบําบดั
สิ่งปฏิกูลที่
ไดมาตรฐาน 
ขนาด 40 
ลบ.ม. 

-เปนแหลงรองรับสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชน 
และโรงงาน 
-ประชาชนที่อาศัย
อยูในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดจาํนวน 
16,238 ครัวเรือน 
และประชากรในเขต
บริการในชุมชนมี
ระบบสุขาภิบาลที่ด ี
-ประชาชนในจังหวัด
ลดจากการปวยและ
เสียชีวิตดวย
โรคมะเร็งซึ่งสาเหตุ
เกิดจากพยาธิใบไม
ในตับ 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
175 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนาทาง
เทาในเขตเมือง 
ตามรูปแบบ 
Universal Design 

- เพื่อปรับปรุงทาง
เทา บริเวณในเขต
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนทํา
ใหเปนเมืองท่ีนาอยู 
- เพื่อเช่ือมโยงแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัด
ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น 

- จะเริ่มปรับปรุงทางเทา
ขางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
รอบศาลากลางจังหวัด
รอยเอ็ด และปรับปรุงทาง
เทาถนนรัฐกิจไคลคลา 
(ชวงถนนรัชชูประการ – 
ถนนรณชัยชาญยุทธ) 
พื้นท่ีไมนอยกวา 1,568 
ตร.ม. 

- 5,119,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,119,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,119,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,119,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-จํานวนทาง
เทาที่ไดรบั
การปรับปรุง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไป-มา 
-ไดถนนและทางเทาที่
ไดมาตรฐาน 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

14 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนน 
เทวาภิบาล  
ชวงสี่แยก ร.ร. 
อนุบาลรอยเอด็ – 
สี่แยกหางทอง
เยาวราช) 

-  เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

-งานปูแอสฟลทติก 
คอนกรีตผิวถนน หนา 4
ซม. มีพื้นท่ีไมนอยกวา  
30,500 ตร.ม. 
 

- 
 

 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนน 
ที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- การจราจรมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 

176 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
ดูแลความปลอดภัย 
ของประชาชน 
 

- เพิ่มความ
สาธารณูปการทีม่ี
คุณภาพ 
- จัดระบบบริการ
สังคมที่ไดมาตรฐาน 
ปลอดภัยของ
ประชาชนในการใช
รถใชถนน 
-พัฒนา
สภาพแวดลอมเมือง
และโครงสราง
พื้นฐานเพื่อการใช
งานของคนทุกกลุม
ในสังคม   
-จัดระบบ
สาธารณูปโภค 

ดําเนินการ ดังนี ้
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
สี่แยกรณชัยชาญยุทธตดั
กับถนนรัฐกิจไคลคลา
(แยกสหกรณการเกษตร) 
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ถนนคชพลายุกตตดักับ
ถนนรอบเมืองดานนอก
และดานใน 
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ถนนผดุงพาณิชยตดักับ
ถนนหายโศรก 
(สี่แยกตลาดหายโศรก) 

- 
 

4,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-จํานวนท่ีได
ดําเนินการติดตั้ง
สัญญาณไฟ 

-ลดปญหาการจราจร
ติดขัด 
-ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
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แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการกอสราง
ปรับปรุงผิวถนน
กองพล 10  เชื่อม
ถนนราชการดําเนิน 
พรอมติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจร 

-  เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

- งานกอสรางถนน   
ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร  
มีพื้นท่ีไมนอยกวา 7,280 
ตารางเมตร   
-งานปูแอสฟลทติก 
คอนกรีตผิวถนน หนา 4
ซม. มีพื้นท่ีไมนอยกวา 
9,740 ตร.ม. 
- งานติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบริเวณสี่แยกถนน
กองพล 10 ตัดถนน 
- เทวาภิบาล 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 
 

- 
 

 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนน 
ที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- การจราจรมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 
 

178 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา 
ถนนเทวาภิบาล  
ซอยขางรานอวน
การยาง 
 
 
 

-เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก 
-เพื่อการระบายน้ํา 
ที่ดีปองกันน้ําทวมขัง 

- กอสรางถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 ม. (ลูกรังรองพ้ืน
หนา 0.20 ม.)  พื้นท่ีไม
นอยกวา 600 ตร.ม. 
- กอสรางระบบระบายน้ํา
แบบรางยูฝาวี ค.ส.ล.  
หนา 0.15 ม. ยาวไมนอย
กวา 419 ม.  

- 1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนน 
ที่ไดมาตรฐาน 
- ลดปญหา
น้ําทวมขัง 
 

- ไดถนนที่มีคณุภาพ 
การคมนาคม 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
- มีระบบการระบายน้ํา
ที่ดีและมมีาตรฐาน 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

18 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน 
เทวาภิบาล ซอย 1 
 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15  เมตร  พื้นท่ีไมนอย
กวา 625  ตารางเมตร 
- กอสรางรางยู+ฝาวี  
ค.ส.ล. กวาง 0.55 เมตร 
ยาวไมนอยกวา 250 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
179 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการกอสราง
ปรับปรุงทากระทง
ทั้ง 4 จุด บริเวณ
บึงพลาญชัย 

- เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพใน 
การใชงานไดดี 
สะดวกรวดเร็ว 

- ปรับปรุงทากระทง
พระราชทานโครงสราง คสล.
จากเดิมขนาดพื้นท่ี 48   
ตารางเมตร ขยายพื้นท่ีรวม
เปน 136 ตารางเมตร 
- กอสรางทาปลอยกระทง  
3 จุด โครง ค.ส.ล. พื้นท่ี 20 
ตารางเมตร ตอจดุ  
รวมพื้นที่ 60 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

-  มีทากระทง
ที่ไดมาตรฐาน 

- มีทากระทงใชงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

20 โครงการกอสราง 
เสรมิผิวแอลฟลทติก 
คอนกรีตถนนรณชัย
ชาญยุทธ (ชวงหนา
โรงพยาบาลรอยเอด็-
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 21) 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

- เสริมผิวแอลฟลทคอนกรีต
หนาเฉลี่ย 3 ซม. มีพื้นท่ีไม
นอยกวา 15,486 ตาราง
เมตร 
- ตีเสนจราจรสีเทอรโม
พลาสติก พื้นที่ไมนอยกวา 
1,070 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

4,800,000 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 

4,800,000 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 

4,800,000 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 

4,800,000 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
180 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

21 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน 
รณชัยชาญยุทธ 
ซอย 46/1 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ไมนอย
กวา 257 ตารางเมตร 
- กอสรางรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมนอยกวา 214 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

22 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธซอย 39 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปองกันน้ําทวม
ขังและเนาเสีย 

- ตอผนังรางยูฝาวี ค.ส.ล.  
จํานวนไมนอยกวา 554 
เมตร 
- วางทอลอดถนนØ 0.6 
เมตร จาํนวนไมนอยกวา  
5 ทอน  
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร จํานวนไมนอย
กวา  5  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีระบบ
ระบายน้ําทีไ่ด
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

-  น้ําไมทวมขังและ 
เนาเสยี 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 
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แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน 
สุริยเดชบํารุง 
ซอย 1 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางทางเทา ค.ส.ล.
หนา 0.10  เมตร พ้ืนที่ไม
นอยกวา 400 ตารางเมตร 
- กอสรางคันหินแบบ D  
ยาวไมนอยกวา 200 ตาราง
เมตร 
- ทาสีน้ํามันคันหิน  พื้นท่ีไม
นอยกวา 115  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 
 

320,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

320,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

320,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

320,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

24 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 11 

-  เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-  เพื่อปองกันน้ําทวม
ขังและเนาเสีย 

- กอสรางรางยู+ฝาวี  
ค.ส.ล. ความยาวไมนอยกวา 
426 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ําไมทวมขังและ
เนาเสยี 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 

แบบ ผ. 02 
182 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน   

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา
พรอมถนน ค.ส.ล.  
ซอยดานทิศ
ตะวันออกโรงเรียน 
วัดราษฎรอุทิศ 

-  เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-  เพื่อปองกัน 
น้ําทวมขังและ 
เนาเสยี 

- งานรื้อผิวทางคอนกรีต เดิม
พื้นท่ีไมนอยกวา 1,000 ตร.ม. 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 พื้นท่ีไมนอยกวา 
1,840 ตร.ม.  
- วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล 
0.60 ม. จํานวนไมนอยกวา 
291 ทอน 
- บอพัก ค.ส.ล.  ทอ  0.60 
ม.จํานวนไมนอยกวา 30 บอ 
- กอสราง รางยู ฝาวี ค.ส.ล.
กวาง 0.55 เมตร ยาวไมนอย
กวา 245 เมตร 
- กอสรางรางวี ค.ส.ล. หนา 
0.15 x 0.55  เมตร ยาวไม
นอยกวา 270  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

 
 
 

3,120,000
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,120,000
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,120,000
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,120,000
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ําไมทวมขังและ
เนาเสยี 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 
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แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการกอสราง
ศาลาพักคอย  
หนาสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร 

- เพื่อใหประชาชน 
ไดมีที่นั่งพักผอน
ในชวงที่มาเที่ยว 
สวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 

- กอสรางอาคารศาลาทรง
ไทยประยุกต ขนาดกวาง 
2.50 เมตร ยาว 4.00 
เมตร พรอมภูมิทัศนพ้ืนที ่
ไมนอยกวา 80 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

310,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีศาลาทรง
ไทยประยุกต
เพิ่มขึ้น 1 หลัง 

- ประชาชนมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

27 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน 
รณชัยชาญยุทธ
ซอย 14 แยก 4  
แยก 1 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- งานดินถม พรอมบดอัด
แนน จํานวนไมนอยกวา 
400 ลบ.ม. 
- งานลูกรังรองพื้นทาง  
(หนา  0.20 เมตร) จํานวน
ไมนอยกวา  50  ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

170,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 

184 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 28 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อปองกันน้ํา
ทวมขังและเนาเสีย 

- กอสรางรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. ความ
ยาวไมนอยกวา 814 เมตร 
- กอสรางบอพัก ฝาวี ค.ส.ล. 
จํานวนไมนอยกวา 32 บอ 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. พื้นท่ีไม
นอยกวา 270 ตารางเมตร 
- วางทอระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
จํานวนไมนอยกวา 150 ทอน 
- กอสรางบอพัก ค.ส.ล.ฝาวี ทอ 
Ø0.60 ม.จํานวนไมนอยกวา 16 
บอ 
- กอสรางบอพัก ค.ส.ล.ฝา
ตะแกรงเหล็กทอ Ø0.60 เมตร 
จํานวนไมนอยกวา  1 บอ 
- กอสรางรางยู ค.ส.ล. หนา 
0.15x0.55 เมตร  ความยาวไม
นอยกวา 105 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

2,510,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,510,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,510,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,510,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

-  น้ําไมทวมขังและ
เนาเสยี 
-  การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน 
เสนาเริ่มคดิ  
(ชวงถนนเทวาภิบาล-
ถนนราชการดําเนิน 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา  
2,060  ตารางเมตร 
- ทําเครื่องหมายจราจรบน 
ผิวทางและทาสีคันหินสอง
ขางทาง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,770,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

30 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 21 
แยก 1 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 
470 ตารางเมตร 
- กอสรางรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมนอยกวา 404 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

1,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 

186 185 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการกอสราง
และปรับปรุงถนน
เพลินจิต ซอย 2 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ไมนอย
กวา 1,080 ตารางเมตร 
- กอสรางรางย+ูฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมนอยกวา 216 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

1,050,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

32 โครงการกอสราง
และปรับปรุงถนน
ผดุงพานิช  ซอย 10 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กอสรางรางย+ูฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมนอยกวา 757 
เมตร 
- กอสรางบอพัก ค.ส.ล. 
สําหรับทอ Ø 0.60 เมตร  
จํานวน  2 บอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

1,410,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

1,410,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

1,410,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

1,410,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 

187 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนรณชัยชาญยุทธ 
ซอย 25 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปองกันน้ําทวม
ขังและเนาเสีย 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา  880 
ตารางเมตร 
- กอสรางรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. ความ
ยาวไมนอยกวา 1,890 เมตร 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

3,820,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,820,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,820,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

3,820,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

34 โครงการกอสราง 
ถนนรอบเมือง ซอย 
0/1 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางรางวี ค.ส.ล. ยาวไมนอย
กวา 334 เมตร 
- กอสรางบอพักฝาวี ค.ส.ล. สําหรบั
ทอ Ø 0.60 เมตร จํานวน 38 บอ 
- วางทอระบายน้ํา คอร.  Ø   
0.60 เมตรความยาวไมนอยกวา 
342 เมตร 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 1,640 
ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

2,210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

2,210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 

188 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 35 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

- กอสรางรางย+ูฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมนอยกวา  606 
เมตร 
- กอสรางบอพัก ค.ส.ล. ทอ 
0.60 เมตร จํานวน  2  บอ 
- วางทอระบายน้ํา  Ø   
0.60 เมตรความยาวไม
นอยกวา 8 เมตร 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ไมนอย
กวา 1,220 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

- 
 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 

แบบ ผ. 02 
189 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนหลังฝายน้ํา
ลนและปากกระโถน 

- เพื่อใหประชาชนได
ใชพื้นท่ีสาธารณูปโภค 
ที่ไดมาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
- เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดรอยเอ็ด 

- ปรับปรุงภูมิทัศน โดยทํา
การทางเดิน ค.ส.ล. พื้นท่ีไม
นอยกวา  104 ตารางเมตร 
- ปลูกหญานวลนอย พ้ืนที่
ไมนอยกวา  395  ตาราง
เมตร 
- ติดตั้งไฟแสงสวาง จํานวน 
10 ตน 
- ขยายชองนํ้า ค.ส.ล. ให
กวางขึ้นจํานวน 2 ฝง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- เพื่อใหประชาชน
ไดใชพื้นท่ี
สาธารณูปโภคที่ได
มาตรฐานยกระดับ
คุณภาพชีวิตดี
ยิ่งข้ึน 
- เปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดไดรับ
การพัฒนา
ปรับปรุงและ
สามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวใหมา
เที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ดมากขึ้น 
 
 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

แบบ ผ. 02 
190 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ 

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการกอสราง
ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 2 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ไมนอย
กวา 3,309 ตารางเมตร 
- กอสรางรางยู+ฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมนอยกวา 744 
เมตร 
- รางวี ค.ส.ล. ยาวไมนอย
กวา 330 เมตร 
- ทอ ค.ส.ล. 0.80 เมตร 
จํานวน346 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 

- 
 

4,930,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,930,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,930,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

4,930,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 

แบบ ผ. 02 
191 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
38 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง 
ทางเทาเพื่อคนทุก
กลุมคนถนนภายใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงทางเทา
ในเขตเทศบาลให
สามารถรองรับคนทุก
กลุมไดอยางท่ัวถึง 
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอม
ทางเทาใหรองรับคน
ทุกกลุมเพื่อใหเอื้อตอ
การทองเที่ยว 

- ปรับปรุงทางเทา  
ถนนรัฐกิจไคลคลา   
(ชวงถนนรัฐชูประการ) 
- ปรับปรุงทางเทาขาง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและ
รอบศาลากลางจังหวัด
รอยเอ็ด 
 

- 
 

2,244,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

2,244,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

2,244,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

2,244,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ทางเทาใน
เขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
มีมาตรฐาน
สะดวก และ
ปลอดภัย   
- สามารถ
รองรับผูใช
ทางเทาไดทุก
กลุมคน 

- ประชาชนทั่วไป
รวมถึงนักทองเที่ยว  
มีทางเทาที่มีความ
สะดวกปลอดภยัและ
สามารถรองรับคนได
ทุกกลุม 
- ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมของทาง
เทาในเขตเทบาลเมือง
รอยเอ็ดมคีวามสวยงาม 

กองชาง 

39 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง 
วงเวียนโคงประปา 

- เพื่อกอสรางวงเวียน
ที่ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการสญัจร 
- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- งานกอสรางวงเวียน 
-ตีเสนจราจรสีเทอรโม
พลาสติกพื้นท่ีไมนอยกวา  
131ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 800,000 
(งบเทศบาลฯ)

800,000 
(งบเทศบาลฯ)

800,000 
(งบเทศบาลฯ)

800,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีวงเวียนท่ี
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- ไดวงเวียนที่ได
มาตรฐานและปลอดภัย
ในการสัญจร 
- การคมนาคมสะดวก 

กองชาง 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
192 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
40 

 
โครงการรอยเอ็ด 
FOREST  CITY 

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เสนทางคมนาคมสายหลัก
เขาสูตัวเมืองรอยเอ็ด 
- ปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดลอมของถนน
สายหลักเพื่อเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวในตัว
เมืองรอยเอ็ด 
- เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขต
เมืองชวยลดสภาวะโลก
รอน   
 

- ปรับปรุงบอพัก  ทาง
เทา  ติดตั้งปายจราจร  
ทาสีคันหินและปลูกตน
อินทนิลบก   
(ตนไมประจําจังหวดั)  
ถนนเทวาภิบาล 
ต.ในเมือง  
อ.เมืองรอยเอ็ด  
จ.รอยเอ็ด 

- 
 

37,230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

37,230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

37,230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

37,230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีมี
มาตรฐาน 
สะดวก  
ปลอดภัย 
- ถนน(ตาม
โครงการ) 
มีภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอ
มที่สวยงาม  

- ถนนเทวาภิบาล  
(ตามโครงการ)   
มีภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมที่
สวยงาม  สราง
ความประทับใจ
ใหกับประชาชน
และนักทองเที่ยว
ที่เขามายังจังหวัด
รอยเอ็ด 
- มีพื้นท่ีมีเขียวใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเพิม่มาก
ขึ้น 

กองชาง 

41 
 
 

 

โครงการกอสราง
ปายแสดงแนวเขต
เทศบาล 
(สะพานดํา) 

- เพื่อแสดงแนวเขต
เทศบาลใหชัดเจน 
 

- ปายขนาด 1.2x18 
เมตรจํานวน 1 ปาย 
 

- 
 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีปายแสดง
แนวเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทั่วไป
ทราบแนวเขต
เทศบาล 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 
193 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
42 

 
 
 

โครงการติดตั้ง
ปายแสดงแนว
เขตเทศบาล 

- เพื่อแสดงแนวเขต
เทศบาลใหชัดเจน 
 
 

- ปายขนาด 2.4x0.75  เมตร 
จํานวน 16  ปาย 
- ถนนเทวาภิบาล ฝงทิศตะวันตก                
จํานวน  2  ปาย 
- ถนนเทวาภิบาลฝงทิศตะวันออก                   
จํานวน  2  ปาย 
- ถนนหายโศรก   จํานวน  2  ปาย 
- ถนนสุริยเดชบํารุง  จํานวน  2  ปาย 
- ถนนปทมานนท   จํานวน  2  ปาย 
- ถนนคชพลายุกต   จํานวน  2  ปาย 
- ถนนผดุงพานิช    จํานวน  2  ปาย 
- ถนนราชการดําเนิน  จํานวน 2 ปาย 

- 
 

192,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

192,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

192,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

192,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

- มีปายแสดง
แนวเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
ทั่วไปทราบแนว
เขตเทศบาล 
 

กองชาง 
 
 

43 โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาสระแกว 
จังหวัดรอยเอ็ด 

- เพื่อใหมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ
และสวนสาธารณะ                      
- เพื่อใหมีสถานท่ี
ออกกําลังกาย      
- เพื่อพัฒนาแหลง
น้ํา  

- งานขุดลอกปรับปรุงโครงสรางสระ
จํานวนไมนอยกวา 12,000 ลบ.ม. 
- งานกอสรางกําแพงกันดินความ
ยาวไมนอยกวา 474 ม.  
- งานถนน คสล. พื้นท่ีไมนอยกวา 
700 ตรม.  
- งานทอระบายน้ําลน  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

9,998,000
(งบเทศบาลฯ)

 

9,998,000
(งบเทศบาลฯ)

 

9,998,000
(งบเทศบาลฯ)

 

9,998,000
(งบเทศบาลฯ)

 

- มีสถานท่ี
ออกกําลังกาย
เพิ่ม       
- มีแหลงนํ้า
สะอาดเพิ่มขึ้น 
 
 

- สระแกวมี
ความสวยงาม  
ประชาชนมีพื้นท่ี
พักผอนหยอนใจ
ทํากิจกรรม  
และออกกําลัง
กาย   

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
194 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
44 

 
โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน และ
ปรับปรุงทากระทง
บึงพลาญชัย 

-เพื่อใหบึงพลาญชัยมี
ความสวยงาม  
ทันสมัยมมีาตรฐาน   
สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน
ได 
- เพื่อใหบึงพลาญชัยมี
ทากระทง
พระราชทานและ 
ทากระทงยอยที่มี
มาตรฐาน  สวยงาม
และปลอดภัย  
 

- ปรับปรุงภูมิทัศนภายในบึง
พลาญชัย พื้นที ่ประมาณ 
1,900 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงทากระทง
พระราชทาน จํานวน  1 จุด 
- ปรับปรุงทากระทงยอย 
จํานวน 3 จุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- บึงพลาญชัยมี
พื้นท่ีและภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม
เหมาะแกการ
พักผอนและ
รองรับ
นักทองเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น 
-มีทากระทงท่ี
มีมาตรฐาน มี
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

- แหลงทองเที่ยว
สําคัญ ของจังหวัด
มีความสวยงาม
สามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวและ
ประชาชนให
เดินทางมาเที่ยวยัง
จังหวัดรอยเอ็ด  
เพิ่มมากขึ้น 
- ทากระทงที่ใชใน
พิธีลอยประทีป
พระราชทาน 
มีมาตรฐาน  
สวยงาม  
และสมพระเกียรติ  

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
195 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
45 

 
โครงการ
กอสราง 
หองน้ํา
สาธารณะ 
เกาะกลางบึง 
พลาญชัย 

- เพื่อเพิ่มหองน้ําภายใน
บริเวณเกาะกลางบึงพลาญ
ชัยใหเพียงพอตอการ
ใหบริการประชาชนและ
นักทองเที่ยว 
 

- กอสรางหองน้ําสาธารณะ 
จํานวน 1 หลัง 
โดยแยกเปน   
หองน้ําชาย 3 ที่     
หองน้ําหญิง 5 ที่   
หองน้ําผูพิการ 1 ที ่
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 2,100,000 
(งบเทศบาลฯ)

2,100,000 
(งบเทศบาลฯ)

2,100,000 
(งบเทศบาลฯ)

2,100,000 
(งบเทศบาลฯ)

-บึงพลาญชัยมี
หองน้ํา
สาธารณะที่ถู
สุขลักษณะ  
สามารรองรับ
และใหบริการ
แกประชาชน  
นักทองเที่ยว 
ทั้งชาย หญิง 
และผูพิการ 

- มีหองนํ้าที่มี
มาตรฐาน  ถูก
สุขลักษณะและมี
จํานวนเพียงพอตอ
ประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่มาใช
บริการ 

กองชาง 

46 
 

โครงการกอสราง
สะพานเขาบึง
พลาญชัยฝงทิศ
เหนือ 

- เพื่อใหการสัญจรในการ
ทองเที่ยวเกาะกลางบึง
พลาญชัยมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 
- เพื่อปรับสภาพโดยรอบบึง
พลาญชัยใหมีความสวยงาม
สามารถดึงดูดให
นักทองเที่ยวและประชาชน 
มาพักผอนหยอนใจ 

- กอสรางสะพาน คสล. 
ความกวางประมาณ 2.5 
เมตร  ยาวประมาณ 90  
เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

9,500,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

9,500,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

9,500,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

9,500,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

- มีสะพานที่
ใชสัญจรเขา
บึงพลาญชัย 
ที่ไดมาตรฐาน 
มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมี
เสนทางสญัจรใน
การเขาเกาะกลางบึง
พลาญชัยได สะดวก 
ปลอดภัย  
- ภูมิทัศนโดยรอบ 
บึงพลาญชัยมีความ
สวยงามนาทองเที่ยว 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน   

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
47 

 
โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศนคลอง 
คูเมืองรอยเอ็ด 
เพื่อสงเสริม 
การทองเที่ยว 

- เพื่อเปนการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหเกดิ
ความสวยงามเพื่อ
รองรับการทองเที่ยว 
- เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาดานสินคาและ
บริการรวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยว 
 

ทําการปรับปรุงภูมิทัศนดังนี ้
- กอสรางเวทีเอนกประสงค  
จํานวน 1 แหง          
- ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
เต็มพื้นท่ี 
- ติดตั้งระบบกลอง CCTV 
พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด
ติดตั้งน้ําพุ จํานวน 5 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

42,820,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

42,820,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

42,820,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

42,820,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

- คลองคูเมือง 
มีสภาพภูมิทัศน 
ที่สวยงาม  
สงเสริมการ
ทองเที่ยว   
-เกิดการ 
พัฒนาสินคา
และบริการ 

- ประชาชนมี
สถานที่จัดกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาสินคา
การบริการแล
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
- มีสถานท่ีออกกําลัง
กายใหกับประชาชน
เพิ่มขึ้น 
- คลองคูเมืองมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม 
สามารถรองรับการ
ทองเที่ยวได 
 
 
 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
48 

 
โครงการ
กอสราง
ปรับปรุงมุม
เลี้ยววงเวียน 
โหวด (มุม
ทรัพยากรน้ํา) 

- เพื่อกอสรางถนน
ที่ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

-รื้อทางเทาเดิม พ้ืนที่ไมนอยกวา  
45 ตร.ม. 
- งานกอสรางถนน  ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม. (พื้นทางใหม) ไมนอยกวา 
52  ตร.ม. 
- งานกอสรางทางเทา ค.ส.ล.หนา 
0.07 ม.มีพื้นท่ีไมนอยกวา27 ตร.ม. 
- คันหินสําเรจ็รูป 21 ม.กอสรางรัว้ใหม 
15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 238,000 
(งบเทศบาลฯ) 

238,000 
(งบเทศบาลฯ) 

238,000 
(งบเทศบาลฯ) 

238,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนน 
ที่ได
มาตรฐาน 

- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 
 
 

49 โครงการ
กอสราง
ปรับปรุงมุม
เลี้ยว 
วงเวียนโหวด  
(มุมองคการ
บริหารสวน
จังหวัด) 

- เพื่อกอสรางถนน
ที่ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

- รื้อทางเทาเดิม พ้ืนที่ไมนอยกวา 50  
ตร.ม. 
- งานกอสรางถนน  ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม. (พื้นทางใหม) ไมนอยกวา 
60  ตร.ม. 
- งานกอสรางทางเทา ค.ส.ล.หนา 
0.07 ม.มีพื้นท่ีไมนอยกวา37ตร.ม. 
- คันหินสําเรจ็รูป 26 ม.กอสรางรัว้
ใหม 20 ม.(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 271,000 
(งบเทศบาลฯ) 

271,000 
(งบเทศบาลฯ) 

271,000 
(งบเทศบาลฯ) 

271,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนน 
ที่ได    
มาตรฐาน 

- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภยัในการ
สัญจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
198 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
50 

 
โครงการ
กอสราง
ปรับปรุงมุม
เลี้ยววงเวียน
โหวด 
(มุมสรรพากร
พื้นท่ีรอยเอ็ด) 

- เพื่อกอสรางถนนท่ีได
มาตรฐานและปลอดภัยใน
การสญัจร 
- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- รื้อทางเทาเดิม พ้ืนที่ไมนอยกวา 
 50 ตร.ม. 
- งานกอสรางถนน  ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม. (พื้นทางใหม) ไมนอย
กวา 62  ตร.ม. 
- งานกอสรางทางเทา ค.ส.ล.หนา 
0.07 ม.มีพื้นท่ีไมนอยกวา 33 
ตร.ม. 
- คันหินสําเรจ็รูป 23 ม.
กอสรางรั้วใหม  8 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 393,000 
(งบเทศบาลฯ) 

393,000 
(งบเทศบาลฯ) 

393,000 
(งบเทศบาลฯ) 

393,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนน 
ที่ได
มาตรฐาน 

- ไดถนนที่ได
มาตรฐาน 
และปลอดภัยใน
การสญัจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 
 
 

51 โครงการกอสราง
ปรับปรุงวงเวียน
โหวดและภูมิทัศน
โดยรอบ(แยกรัฐ
กิจไคลคลาตัดกับ
ถนนราชการ
ดําเนิน) 

- เพื่อปรับปรุงโครงสราง
วงเวียนโหวดใหมสําหรบั
ติดตั้งหอนาฬิกาท่ียายมา
จากสวนสมเด็จฯ 
- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสญัจร 

- ยายหอนาฬิกาจาก สวนศรี
นครินทรมาวงเวียนโหวดและ
ปรับปรุงโครงสรางใหม 
- ปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบ  ไม
นอยกวา  22  ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 1,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

1,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

1,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

1,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีวงเวียน
โหวดที่
สวยงาม
และได
มาตรฐาน 

-ไดวงเวียนโหวด
ที่ไดมาตรฐาน
และปลอดภัยใน
การสญัจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
199 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
52 

 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
สะพานเขา 
บึงพลาญชัยทาง 
ทิศตะวันตก 

- เพื่อความปลอดภยั
ของประชาชนที่สัญจร 
- ปรับสภาพภูมิทัศน
โดยรอบโครงการให
อยูในสภาพสวยงาม 
เหมาะสําหรับเปนที่
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน 

- กอสรางสะพาน คสล.ขนาด 
กวาง 2.5 เมตร ยาวไมนอย
กวา 213 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 11,744,000
(งบเทศบาลฯ) 

11,744,000
(งบเทศบาลฯ) 

11,744,000
(งบเทศบาลฯ) 

11,744,000
(งบเทศบาลฯ) 

-ได
สะพานท่ี
สวยงาม
และภมูิ
ทัศนบึง
พลาญชัย
สวยงาม
ขึ้น 

- ประชาชนสัญจร
เขาบึงพลาญชัยได
สะดวกแล
ปลอดภัย 
- สภาพสวยงาม 
เหมาะสําหรับเปน
ที่พักผอนหยอนใจ
และทองเที่ยวของ
ประชาชน 

กองชาง 
 
 
 
 
 

53 โครงการกอสราง
ปรับปรุงพื้นท่ี
สถานแสดงพันธุ
สัตวน้ํา  

- เพื่อความปลอดภยั 
ของประชาชนและ
รองรับนักทองเที่ยว
ที่มาเที่ยวชมสถาน
แสดงพันธุสัตวน้ําให
อยูในสภาพสวยงาม 
เหมาะสําหรับเปนที่
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน 

- ปรับปรุงทางเทาและลาน
อเนกประสงคพื้นท่ีไมนอย
กวา 737  ตร.ม. 
- งานคันหินรางตื้นยาวไม
นอยกวา 171 เมตร  
- กอสรางเวที ขนาด 3x18 
เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 2,210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

2,210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

2,210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

2,210,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-ไดภูมิทัศน
สถานแสดง
พันธสัตว
น้ํา 
สวยงาม
และภมูิ
ทัศนบึง
พลาญชัย
สวยงามขึ้น 

- มีพื้นท่ีให
ประชาชนสามารถ
ทํากิจกรรมตางๆ
ได 
-สภาพสวยงาม 
เหมาะสําหรับเปน
ที่พักผอนหยอนใจ
และทองเที่ยวของ
ประชาชน 

กองชาง 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
200 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
54 

 
โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 18 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อการระบาย
น้ําปองกันน้ําทวม
ขัง 

- วางทอ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 
3 จํานวน  2ooม. 
- บอพัก คสล. สําหรับทอ Ø 0.60 
ม.(ฝาวี ) จํานวน 23บอ  
- รางวี คสล. กวาง 0.60 ม. หนา 
0.15 ม. จํานวน 193 ม. 
- ถนน คสล. หนา 0.15 ม. พื้นท่ีไม
นอยกวา 186 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 877,000 
(งบเทศบาลฯ

877,000 
(งบเทศบาลฯ

877,000 
(งบเทศบาลฯ

877,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น
และระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 
 
 

55 โครงการ
ปรับปรุงถนน
และระบบ
ระบายน้ําถนน 
รณชัยชาญยุทธ 
ซอย 13 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-เพื่อเปนการ
ระบายน้ําปองกัน
น้ําทวมขัง 

- งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.20 ม. 
พื้นท่ีไมนอยกวา 840 ตร.ม. 
-วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 1.00 ม.
จํานวน 246 ทอน 
- บอพัก คสล. สําหรับทอ Ø 1.00 
ม.(ฝาตะแกรงเหล็ก ) จํานวน 26 บอ  
- งานโครงสรางรับปลายทอระบายน้ํา 
จํานวน 1 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 3,070,000 
(งบเทศบาลฯ

3,070,000 
(งบเทศบาลฯ

3,070,000 
(งบเทศบาลฯ

3,070,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
ขึ้นและ
ระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 
 

กองชาง 
 

201 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
56 

 
โครงการกอสราง
อาคารพักขยะเพื่อ
ผลิตเปนเชื้อเพลิง
และปุยอินทรยี 
 

- เพื่อกอสรางอาคาร
พักขยะเพื่อผลติเปน
เชื้อเพลิงและปุย
อินทรีย 
-เพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับ
เก็บกอนขยะกอนการ
ขนยาย 

- งานกอสรางอาคาร คสล.  
ขนาดกวาง 45 ม.ยาว 24  
ม.สูง 12.70 ม. 
หรือพื้นท่ีใชสอยไมนอยกวา 
1,080 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 8,640,000 
(งบเทศบาลฯ)

8,640,000 
(งบเทศบาลฯ)

8,640,000
(งบเทศบาลฯ

8,640,000
(งบเทศบาลฯ

- มีอาคารพัก
ขยะเพื่อผลิต
เปนเชื้อเพลิง
และปุย
อินทรียที่มี
มาตรฐาน 

- มีเพิ่มพื้นที่
สําหรับเก็บกอน
ขยะกอนการขน
ยาย 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 

57 โครงการปรับปรุง
พื้นท่ีขางอาคาร
พุทธานุสรณ  
วัดบูรพาภริาม 

- เพื่อเสริมศักยภาพ
และพัฒนาพื้นที่ ใน
การทองเที่ยวใหเปนท่ี
พักผอนหยอนใจ 
และนันทนาการแก
ประชาชน 

-ปรับระดับดินพื้นท่ีไมนอย
กวา 4,800 ตร.ม. 
-ทางเดิน ค.ส.ล.ปูกระเบื้อง
คอนกรีต พ้ืนที่ไมนอยกวา 
700 ตร.ม. 
-ปลูกหญาพื้นท่ีไมนอยกวา 
4,100  
-ทาน้ํา ขนาด 22 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 2,300,000 
(งบเทศบาลฯ)

2,300,000 
(งบเทศบาลฯ)

2,300,000
(งบเทศบาลฯ

2,300,000
(งบเทศบาลฯ

- ทัศนียภาพ
เมืองสวยงาม
และดึงดดู
นักทองเที่ยว 

- มีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
202 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
58 

 
โครงการ
ปรับปรุงผิวถนน
สายหลัก 
เทวาภิบาล 
(แจงสนิท) 

-เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-เพื่อความ
ปลอดภัยของผูใช
รถใชถนน 

- งาน Tact Coat มีพื้นท่ีไม
นอยกวา 91,350  ตร.ม. 
- งานปูแอสฟลทติกคอนกรีต
หนา 4ซม. มีพื้นท่ีไมนอยกวา 
91,350 ตร.ม. 
-เครื่องหมายถนนผิวทาง  
ทางมาลาย  เสนแบงชอง (สี
เทอรโมพลาสติก สีขาวและสี
เหลืองมีพื้นท่ี 3,730  ตร.ม. 
 

- 24,656,000 
(งบเทศบาลฯ) 

24,656,000 
(งบเทศบาลฯ) 

24,656,000 
(งบเทศบาลฯ) 

24,656,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น 

- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
-การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 

59 
 

โครงการ
ปรับปรุงน้ําพุใน
บึงพลาญชัย จุด
หนาวัดบึง 
พระลานชัย 

- เพื่อปรับปรุงให
สามารถใชงานได
เต็มประสิทธภิาพ 
- เพื่อความ
สวยงามเปนแหลง
ทองเที่ยว 

- ปรับปรุงระบบสงน้ําใหใช
งานไดตามรูปแบบเดิมทั้ง
ระบบ 
- ปรับปรุงไฟสองน้ําพุสลับสี
ใหสวยงาม 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ความ
สมบูรณของ
ระบบน้ํา
สวยงามและ
ประสิทธิภาพ 

- น้ําพุสามารถใช
งานไดตามปกต ิ
- ชวยบําบัดน้ําเสีย 

กองชาง 

203 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
60 

 
โครงการติดตั้ง
ราวเหล็กกันตก 
บริเวณคลองคู
เมืองชวงทางเขา 
มทบ.27 

- เพื่อติดตั้งราว
เหล็กกันตกตามตลิ่ง
คลองคูเมืองชวง
ทางเขา มทบ.27 
- เพื่อความปลอดภยั
ของประชาชน 

- ติดตั้งราวเหล็กอาบสังกะสี 
ความยาว 50 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 300,000 
(งบเทศบาลฯ)

300,000 
(งบเทศบาลฯ)

300,000 
(งบเทศบาลฯ)

300,000 
(งบเทศบาลฯ)

- คลองคู
เมืองมี
ความ
ปลอดภัย
ในการ
สัญจร 

- ปองกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น 
- เพื่อความปลอดภยั
ของประชาชน 

กองชาง 

61 โครงการติดตั้ง
น้ําพุ บริเวณ
คลองคูเมือง 
ฝงทิศตะวันตก 
(รพช.เกา) 

- เพื่อบําบัดน้ําเสีย
และเพิ่มออกซเิจน
ใหน้ําสะอาดขึ้น 
- เพื่อความสวยงาม
เปนแหลงทองเที่ยว 

- ติดตั้งน้ําพุขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 
3 เมตร ความสูงสุดไมนอย
กวา 5 เมตรพรอมไฟสอง
สลับสี  จํานวน 2 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-คลองคู
เมืองน้ํามี
คุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

-ทําใหคุณภาพของ
น้ําดีขึ้น 
-ชวยในการบําบัดน้ํา
เสีย 
-เปนแหลงทองเที่ยว
ของประชาชน 

กองชาง 
 

62 โครงการกอสราง
ศูนยจําหนาย
อาหารอินทรีย
และสินคา
พื้นเมือง 

-เพื่อใชเปนศูนย
จําหนายอาหาร
อินทรียและสินคา
พื้นเมือง 
-เพื่อใชเปนสถานท่ี
สําหรับซื้อของฝาก
ของคนทุกกลุม 

- กอสรางอาคารศูนย
จําหนายอาหารอินทรียและ
สินคาพื้นเมือง ขนาด 22 x 
30 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 8,640,000
(งบเทศบาลฯ)

8,640,000
(งบเทศบาลฯ)

8,640,000
(งบเทศบาลฯ)

8,640,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีศูนย
จําหนาย 
ที่ได 
มาตรฐาน 

-ไดอาคารศูนย
จําหนายอาหาร
อินทรียและสินคา
พื้นเมือง 
-ไดสถานทีส่ําหรับซื้อ
ของฝากของคนทุก
กลุม 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
204 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
63 โครงการกอสราง

ทางเขาออกศูนย
จําหนายอาหาร
อินทรียและสินคา
พื้นเมือง 

- เพื่อเช่ือมตอทางสัญจร
เขา – ออกกับโครงการ
ศูนยจําหนายอาหาร
อินทรียและสินคา
พื้นเมือง  
-เพื่อลดปญหา
การจราจรตดิขัดและลด
อุบัติเหต ุ
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ทางเขาออกใหมีความ
สะดวกปลอดภยั 

- ดินถม 18 ลบ.ม. 
- งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
ม.มีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
460 ตร.ม. 
- คันหินแบบ C จํานวน 47 ม. 
- ปลูกหญานวลนอย จาํนวน 
60 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 279,000 
(งบเทศบาลฯ) 

279,000 
(งบเทศบาลฯ) 

279,000 
(งบเทศบาลฯ) 

279,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีการ
กอสราง 
ทางเขา - 
ออก ศูนย
จําหนาย
อาหาร
อินทรียและ
สินคา
พื้นเมือง 

- ไดทางเขา-ออก
กับโครงการศูนย
จําหนายอาหาร
อินทรียและสินคา
พื้นเมืองลดปญหา
การจราจรตดิขัด
และอุบัตเิหต ุ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ทางเขาออกใหมี
ความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 
 

64 โครงการกอสราง
ถนน คสล. และ
ปรับปรุงผิวถนนรัฐ
กิจไคลคลา (ชวง
แยกถนนเทวาภิ
บาล – แยกวงเวียน
โหวด) 

- เพื่อกอสรางถนนท่ีได
มาตรฐานและปลอดภัย
ในการสัญจร 
- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
 

- งานกอสรางถนน  คสล. 
หนา 0.15 ม. (พื้นทางเดิม) 
ไมนอยกวา  2,212 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 1,925,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,925,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,925,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,925,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานท่ีดี
ขึ้น 

-ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
205 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
65 
 

โครงการกอสราง
รางยูฝาว ี
ถนนเทวาภิบาล 
ซอย 4 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อการระบาย
น้ําปองกันน้ําทวม
ขัง 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 380 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 698,000 
(งบเทศบาลฯ)

698,000 
(งบเทศบาลฯ)

698,000 
(งบเทศบาลฯ)

698,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น
และระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 
 

66 โครงการปรับปรุง
ถนนและระบบ
ระบายน้ํา  ซอย 
หลังสหพันธ ถนน
กองพลสิบ 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อการระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวมขัง 

- งานผิวทางคอนกรีตหนา 
0.15 ม.(พื้นทางลูกรัง)พื้นท่ีไม
นอยกวา 900 ตร.ม. 
- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 310 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,195,000 
(งบเทศบาลฯ)

1,195,000 
(งบเทศบาลฯ)

1,195,000 
(งบเทศบาลฯ)

1,195,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น
และระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 

67 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนคุมแสนสุข 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อการระบาย
น้ําปองกันน้ําทวม
ขัง 

- วางทอ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 
มอก.ชั้น 3 จํานวน 1,875 ม. 
-บอพัก ค.ส.ล. สําหรับทอ Ø 
0.80 ม.(ฝาวี ) จํานวน 211 
บอ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 9,232,000 
(งบเทศบาลฯ)

9,232,000 
(งบเทศบาลฯ)

9,232,000 
(งบเทศบาลฯ)

9,232,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น
และระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 
206 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
68 

 
 
 

 
 

 

โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซมทาง
หลวงทองถิ่นริม
คลองคูเมือง
รอยเอ็ด 

- เพิ่มความปลอดภัย
ของประชาชน 
- พัฒนา
สภาพแวดลอมเมือง
และโครงสราง
พื้นฐานเพื่อการใช
งานของทุกคนใน
กลุมสังคม 

- งานเสริมแอสฟลทติกคอนกรตี หนา
เฉลี่ย 4 ซม.พื้นท่ี ไมนอยกวา  
36,028.00 ตรม.ปูบน Tack coat  
- งานปรับปรุงบอพัก จํานวน 340 
บอ  
- งานตีเสนแบงทิศทางจราจร  
สีเทอรโมพลาสติก 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 9,996,000
(งบเทศบาลฯ)

9,996,000
(งบเทศบาลฯ)

9,996,000
(งบเทศบาลฯ)

9,996,000
(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานท่ีดีขึ้น 

- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 
- การคมนาคม
สะดวก 
 

กองชาง 
 

69 โครงการ

กอสรางระบบ

ระบายน้ําถนน

เทวาภิบาล 

ซอย 4 แยก 1 

 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-เพื่อปองกันน้ําทวม
ขัง และเนาเสีย 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง  
0.55 ม. จํานวน 609 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,103,000 

(งบเทศบาลฯ)

1,103,000 

(งบเทศบาลฯ)

1,103,000 

(งบเทศบาลฯ)

1,103,000 

(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได

มาตรฐานขึ้น

และระบบ

ระบายน้ําทีด่ีขึ้น

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ําทวม
ขัง 
- การคมนาคม

สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 

207 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
70 
 

โครงการกอสราง
รางยูฝาว ี
ถนนรณชัยชาญ-
ยุทธ ซอย 32 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อการระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวมขัง 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 375 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 689,000 
(งบเทศบาลฯ) 

689,000 
(งบเทศบาลฯ) 

689,000 
(งบเทศบาลฯ) 

689,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น
และระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ําทวม
ขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 
 

71 โครงการกอสราง
รางยูฝาว ี
ถนนรณชัยชาญ-
ยุทธ ซอย 40 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อการระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวมขัง 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 350 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 643,000 
(งบเทศบาลฯ) 

643,000 
(งบเทศบาลฯ) 

643,000 
(งบเทศบาลฯ) 

643,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น
และระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ําทวม
ขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 
 

72 โครงการปรับปรุง
ถนนและระบบ
ระบายน้ําถนน 
เทวาภิบาลซอย 
10/1 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อการระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวมขัง 

- งานผิวทางคอนกรีตหนา 
0.15 ม. พื้นท่ีไมนอยกวา 
138 ตร.ม. 
- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 846 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 1,638,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,638,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,638,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,638,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น
และระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ําทวม
ขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
208 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
73 

 
 
 
 
 
 

 

โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา
ถนนรัฐกิจไคล
คลา ซอย 1 

- เพื่อกอสรางถนนท่ี
ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการสญัจร 
- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปองกันน้ํา 
ทวมขัง และเนาเสีย 

- กอสรางถนน  ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม.  (พื้นทางเดิม) พื้นท่ีไม
นอยกวา 270ตร.ม. 
- กอสรางรางระบายน้ํารางยฝูาวี 
ค.ส.ล. กวาง 0.55 ม.หนา 
0.15 ม.  
ยาวไมนอยกวา 126 ม. 
- บอพัก ค.ส.ล. ฝาวสีําหรับทอ 
 0.40 ม. 

- วางทอ ค.ส.ล. 0.40 ม.
จํานวน 4 ทอน   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 653,000 
(งบเทศบาลฯ) 

653,000 
(งบเทศบาลฯ) 

653,000 
(งบเทศบาลฯ) 

653,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ี
ได
มาตรฐาน 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว    
- น้ําไมทวมขัง
และเนาเสีย 
 
 
 
 

กองชาง 
 

74 โครงการ

กอสรางระบบ

ระบายน้ําถนน

รณชัยชาญยุทธ 

ซอย 43 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-เพื่อปองกันน้ําทวมขัง 
และเนาเสีย 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง  
0.55 ม. จํานวน 694 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,257,000

(งบเทศบาลฯ) 

1,257,000

(งบเทศบาลฯ) 

1,257,000

(งบเทศบาลฯ) 

1,257,000

(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ี
ได
มาตรฐาน 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว    
- น้ําไมทวมขัง
และเนาเสีย 
 

กองชาง 
 

209 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
75 
 
 
 
 

 

โครงการ
กอสรางถนนริม
คลองดานใน
(ชวงรัฐกิจไคล
คลา -ถนนสุรยิ
เดช -ถนนเปรม
ประชาราษฎร) 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อการระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวมขัง 

- กอสรางถนน  ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม. (พื้นทางลูกรัง) ไม
นอยกวา  4,930  ตร.ม. 
- กอสรางรางย+ูฝาวี ค.ส.ล. 
ความยาวไมนอยกวา 394 ม. 
- งานคันหินสําเร็จรูป ยาวไม
นอยกวา 833 ม. 
- กอสรางทางเทา ค.ส.ล.พื้นท่ี
ไมนอยกวา 1,014 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

5,840,000 

(งบเทศบาลฯ)
 

5,840,000 

(งบเทศบาลฯ)
 

5,840,000 

(งบเทศบาลฯ)
 

5,840,000 

(งบเทศบาลฯ)
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานท่ีดี
ขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ําทวม
ขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 

76 โครงการ
ปรับปรุงฟนฟู
โบราณสถาน
ชวง ถนนเพลิน
จิต-ถนนเจรญิ
พานิชย  
(ตอนที่ 2) 

- ฟนฟูโบราณสถาน
ใหสวยงาม 
- เพื่อกอสรางถนนท่ี
ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานกอสรางถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 ม. พื้นท่ี ไมนอย
กวา   970 ตร.ม. 
- งานรางยู ฝาวี ค.ล.ส.กวาง 
0.55 ม.  จํานวนไมนอยกวา 
97  ม. 
- งานดินถมกําแพงเมือง 
จํานวน 717 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

1,324,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

1,324,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

1,324,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

1,324,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานท่ีดี
ขึ้น 

- ได
โบราณสถานให
สวยงาม 
- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
210 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
77 

 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
กอสรางถนน 
ค.ส.ล. และ
ระบบระบาย
น้ํา ถนนสุริย
เดชบํารุง ซอย  
6 แยก 1 

-เพื่อกอสรางถนนท่ี
ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-เพื่อปองกันน้ําทวม
ขัง และเนาเสีย 

- กอสรางถนน  ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 
(พื้นทางเดิม) พื้นท่ีไมนอยกวา 140
ตร.ม. 
- กอสรางรางระบายน้ํารางยฝูาวี ค.
ส.ล. กวาง 0.55 ม.หนา 0.15 ม. 
ยาวไมนอยกวา 100 ม. 

- บอพัก ค.ส.ล. ฝาวสีําหรับทอ 
0.40 ม. 

- วางทอ ค.ส.ล. 0.40 ม.จาํนวน 4 
ทอน 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 479,000 
(งบเทศบาลฯ) 

479,000 
(งบเทศบาลฯ) 

479,000 
(งบเทศบาลฯ) 

479,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ี
ได
มาตรฐาน 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว    
- น้ําไมทวมขัง
และเนาเสีย 
 
 
 
 

กองชาง 
 

78 โครงการ
ปรับปรุงฝา
เพดาน  
วัดปาเรไร 

- เพื่อปองกันความ
ความรอนของผูใช
อาคาร 
 

- ฝาเพดาน ยิบซัม่บอรด โครงคราว  
ทีบาร จํานวน 742 ตร.ม. 
- งานสี จํานวน 742 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 291,000 
(งบเทศบาลฯ) 

291,000 
(งบเทศบาลฯ) 

291,000 
(งบเทศบาลฯ) 

291,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ศาลา
เย็นขึ้น 

- สามารถ
ปองกันความ
รอนของผูใช
อาคาร 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
79 

 
 
 
 
 

 

โครงการ
กอสรางถนน 
ค.ส.ล. และ
ระบบระบาย
น้ํา ถนนปทมา
นนท ซอย 5  
แยก 14 และ
แยก 16 

 - เพื่อกอสรางถนนท่ี
ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการสญัจร 
 - เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-เพื่อปองกันน้ําทวม
ขัง และเนาเสีย 

- กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 
ม. (พื้นทางเดิม) พื้นท่ีไมนอยกวา 
510 ตรม. 
 – กอสรางรางระบายน้ํารางยฝูาว ี
คสล. กวาง 0.55 ม.หนา 0.15 
ม. ยาวไมนอยกวา 233 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,172,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,172,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,172,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,172,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ี
ได
มาตรฐาน
ที่ดีขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว   
- น้ําไมทวมขัง
และเนาเสีย 
 
 
 

กองชาง 
 

80 โครงการ
กอสรางถนน 
ค.ส.ล. และ
ระบบระบาย
น้ํา ถนนรัฐกิจ
ไคลคลา ซอย 
4 /1 

 - เพื่อกอสรางถนนที่
ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการสญัจร 
- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อปองกันน้ําทวม
ขัง และเนาเสีย 
 

- กอสรางถนน  ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม. (พื้นทางเดิม) พื้นท่ีไม
นอยกวา 230ตร.ม. 
- กอสรางรางระบายน้ํารางยฝูาวี 
คสล. กวาง 0.55 ม.หนา 0.15 
ม. ยาวไมนอยกวา 128 ม. 

- บอพัก คสล. ฝาวีสาํหรับทอ  
0.40 ม. 

- วางทอ คสล.  0.40 ม.
จํานวน 4 ทอน  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 637,000 
(งบเทศบาลฯ) 

637,000 
(งบเทศบาลฯ) 

637,000 
(งบเทศบาลฯ) 

637,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ี
ได
มาตรฐาน
ที่ดีขึ้น 

- การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว    
- น้ําไมทวมขัง
และเนาเสีย 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
212 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ 

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
81 

 
 
 
 

 

โครงการ

กอสรางระบบ

ระบายน้ําถนน

รณชัยชาญยุทธ 

ซอย 45 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-เพื่อปองกันน้ําทวม
ขัง และเนาเสีย 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 592 ม. 
- งานผิวทางคอนกรีตหนา 
0.15 ม พื้นที่ไมนอยกวา 
785 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 1,543,000

(งบเทศบาลฯ)

1,543,000

(งบเทศบาลฯ)

1,543,000

(งบเทศบาลฯ)

1,543,000

(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได

มาตรฐานขึ้น

และระบบ

ระบายน้ําทีด่ี

ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม

สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 
 

82 โครงการ

กอสรางระบบ

ระบายน้ําถนน

ราชการดําเนิน 

ซอย 2 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-เพื่อปองกันน้ําทวม
ขัง และเนาเสีย 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 216 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 426,000 

(งบเทศบาลฯ)

426,000 

(งบเทศบาลฯ)

426,000 

(งบเทศบาลฯ)

426,000 

(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได

มาตรฐานขึ้น

และระบบ

ระบายน้ําทีด่ี

ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม

สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 
 

83 โครงการ

กอสรางระบบ

ระบายน้ําถนน

ราชการดําเนิน 

ซอย 4 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-เพื่อปองกันน้ําทวม
ขัง และเนาเสีย 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 321 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 613,000 

(งบเทศบาลฯ)

613,000 

(งบเทศบาลฯ)

613,000 

(งบเทศบาลฯ)

613,000 

(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได

มาตรฐานขึ้น

และระบบ

ระบายน้ําทีด่ี

ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม

สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
213 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
84 โครงการ

กอสรางระบบ

ระบายน้ําถนน

ลําหวยเหนือ 

ซอย 1 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-เพื่อปองกันน้ําทวม
ขัง และเนาเสีย 

- รางยู  ฝาวี ค.ส.ล. กวาง 
0.55 ม. จํานวน 344 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 646,000 

(งบเทศบาลฯ) 

646,000 

(งบเทศบาลฯ) 

646,000 

(งบเทศบาลฯ) 

646,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได

มาตรฐานขึ้น

และระบบ

ระบายน้ําทีด่ี

ขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ําทวม
ขัง 
- การคมนาคม

สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 
 

85 โครงการ
ปรับปรุงฟนฟู
โบราณสถาน
ชวงถนน 
เทวาภิบาล -
ถนนสันติสุข 
(ตอนที่ 2) 

- ฟนฟูโบราณสถาน
ใหสวยงาม 
- เพื่อกอสรางถนนท่ี
ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
 

- งานกอสรางถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 ม. พื้นท่ี ไมนอย
กวา   530 ตร.ม. 
- งานรางยู ฝาวี ค.ส.ล.กวาง 
0.55 ม.  จํานวนไมนอย
กวา 63  ม. 
- งานดินถมกําแพงเมือง 
จํานวน 1,206 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

940,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานท่ีดี
ขึ้น 

- โบราณสถาน 
มีความสวยงาม 
- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
214 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
86 โครงการ

ปรับปรุงฟนฟู
โบราณสถาน
ชวง ถนนสันติ
สุขถึง  ถนน
ผดุงพานิช 
(ตอนที่ 1 
หลังโรงแรม
รอยเอ็ดซติิ้) 

- ฟนฟูโบราณสถาน 
ใหสวยงาม 
- เพื่อกอสรางถนน 
ที่ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานกอสรางถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 ม. พื้นท่ี ไมนอย
กวา   510 ตร.ม. 
- งานรางยู ฝาวี ค.ล.ส.กวาง  
0.55 ม. จํานวนไมนอยกวา 
62 ม. 
-งานดินถมกําแพงเมือง 
จํานวน 458 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 749,000 
(งบเทศบาลฯ) 

749,000 
(งบเทศบาลฯ) 

749,000 
(งบเทศบาลฯ) 

749,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
ที่ดีขึ้น 

- โบราณสถาน
มีความสวย
สวยงาม 
- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 
 

87 โครงการ
ปรับปรุงฟนฟู
โบราณสถาน
ชวง ถนนสันติ
สุข-ถนนผดุง
พานิช 
(ตอนที่ 3หนา
วัดบูรพาฯ ) 

- ฟนฟูโบราณสถาน
ใหสวยงาม 
- เพื่อกอสรางถนนท่ี
ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

- งานกอสรางถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 ม. พื้นท่ี ไมนอย
กวา   3,510 ตร.ม. 
-  งานรางยู ฝาวี ค.ล.ส.
กวาง 0.55 ม.จํานวนไม
นอยกวา 287  ม. 
-งานดินถมกําแพงเมือง 
จํานวน 1,200 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

3,758,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

3,758,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

3,758,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

3,758,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
ที่ดีขึ้น 

- โบราณสถาน
มีความ
สวยงาม 
- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
215 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
88 โครงการ

กอสราง
อาคารเก็บ
พัสดุและ
ปฏิบัติการ
ดานซอมบํารุง 
 

- เพื่อใหมีอาคาร
เก็บพัสดุที่มี
มาตรฐาน 
-เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
ดานการซอมบาํรุง 
-เพื่อใหมีสถานท่ีใน
การจัดเตรียมวัสดุ/ 
อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานดาน 
การซอมบํารุง 

- กอสรางอาคารเก็บพัสดุ
และปฏิบตัิการดานซอม
บํารุงขนาดกวาง 8 เมตร  
ยาว  12  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีอาคารเก็บ
พัสดุที่มี
มาตรฐานและ
และปลอดภัย 

- อาคารเก็บ
พัสดุมี
มาตรฐาน
สามารถ
จัดเก็บพัสดุได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
-มีสถานท่ีใน
การจัดเตรียม
วัสดุ/ 
อุปกรณในการ
ปฏิบัติ   งาน
ดานการซอม
บํารุง 
 

กองชาง           
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 216 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
89 โครงการ

กอสราง 
ถนน ค.ส.ล.                     
ถนนกองพล 10 

- เพื่อใหการ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภัย  
-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการจราจร 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 
กวาง 9 – 14 เมตร ยาว 
759 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
7,280 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 5,904,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,904,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,904,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,904,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-ไดถนนที่มี
มาตรฐานและ
และปลอดภัย 

- การคมนาคม
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

90 โครงการ
ปรับปรุงสะพาน
ขามคลองคูเมือง
ฝงทิศตะวันตก 
(ถนนเทวาภิบาล) 
 
 
 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนสะพานภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสวยงาม  มี
เอกลักษณของเมือง 

- ปรับปรุงสะพานขามคลอง
คูเมืองฝงทิศตะวันตก 
(ถนนเทวาภิบาล) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 505,000 
(งบเทศบาลฯ) 

505,000 
(งบเทศบาลฯ) 

505,000 
(งบเทศบาลฯ) 

505,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีสะพานท่ีมี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
217 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
91 โครงการ

ปรับปรุงสะพาน
ขามคลองคู
เมืองฝงทิศ
ตะวันตก 
(ถนนราชการ
ดําเนิน) 
 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนสะพานภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสวยงาม  มี
เอกลักษณ ของ
เมือง 

- ปรับปรุงปรับปรุงสะพาน
ขามคลองคูเมืองฝงทิศ
ตะวันตก(ถนนราชการดําเนิน) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 442,000 
(งบเทศบาลฯ) 

442,000 
(งบเทศบาลฯ) 

442,000 
(งบเทศบาลฯ) 

442,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

92 โครงการ
ปรับปรุงสะพาน
ขามคลองคูเมือง
ฝงทิศตะวันออก 
(ถนนเทวาภิบาล) 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนสะพานภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสวยงาม  มี
เอกลักษณของเมือง 

- ปรับปรุงสะพานขามคลอง
คูเมืองฝงทิศตะวันออก 
(ถนนเทวาภิบาล) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 531,000 
(งบเทศบาลฯ) 

531,000 
(งบเทศบาลฯ) 

531,000 
(งบเทศบาลฯ) 

531,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 
 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
218 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
93 โครงการ

ปรับปรุงสะพาน
ขามคลองคู
เมืองฝงทิศ
ตะวันออก 
(ถนนสันติสุข) 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนสะพานภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสวยงาม  มี
เอกลักษณ 

- ปรับปรุงสะพานขามคลอง
คูเมืองฝงทิศตะวันออก 
(ถนนสันติสุข) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

360,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

94 โครงการ
ปรับปรุงสะพาน
เทศบาล 1  

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนสะพานภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสวยงาม  มี
เอกลักษณของเมือง 

- ปรับปรุงสะพานเทศบาล 1  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 451,000 
(งบเทศบาลฯ) 

451,000 
(งบเทศบาลฯ) 

451,000 
(งบเทศบาลฯ) 

451,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

95 โครงการ
ปรับปรุงสะพาน
คลองคูเมืองฝง
ทิศตะวันเหนือ 
(ถนนหายโศรก) 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนสะพานภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสวยงาม  มี
เอกลักษณของเมือง 

- ปรับปรุงสะพานขามคลอง
คูเมืองฝงทิศตะวันเหนือ 
(ถนนหายโศรก) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 454,000 
(งบเทศบาลฯ) 

454,000 
(งบเทศบาลฯ) 

454,000 
(งบเทศบาลฯ) 

454,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

- มีสะพานที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
219 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
96 โครงการ

ปรับปรุงทอ
ลอดคลองคู
เมืองฝงทิศใต 
(ถนนปทมา
นนท) 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนทอลอดภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสวยงาม  มี
เอกลักษณของเมือง 

- ปรับปรุงทอลอดขามคลอง
คูเมืองฝงทิศใต 
(ถนนปทมานนท) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 825,000 
(งบเทศบาลฯ) 

825,000 
(งบเทศบาลฯ) 

825,000 
(งบเทศบาลฯ) 

825,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีทอลอดที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

- มีทอลอดที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

97 โครงการ
ปรับปรุงทอ
ลอดคลองคู
เมืองฝงทิศใต 
(ถนนรัฐกิจ
ไคลคลา) 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนทอลอดภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสวยงาม  มี
เอกลักษณของเมือง 

- ปรับปรุงทอลอดขามคลอง
คูเมืองฝงทิศใต 
(ถนนปทมานนท) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 874,000 
(งบเทศบาลฯ) 

874,000 
(งบเทศบาลฯ) 

874,000 
(งบเทศบาลฯ) 

874,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีทอลอดที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

- มีทอลอดที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                 
(งานวิศวกรรม) 

98 โครงการ
ปรับปรุงทอ
ลอดคลองคู
เมืองฝงทิศใต 
(ถนนสุริยเดช
บํารุง) 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนทอลอดภายใน
เขต 
เทศบาล ใหมีความ
สวยงาม  มี
เอกลักษณของเมือง 

- ปรับปรุงทอลอดขามคลอง
คูเมืองฝงทิศใต 
(ถนนสุริยเดชบํารุง)  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 1,012,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,012,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,012,000 
(งบเทศบาลฯ) 

1,012,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีทอลอดที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภัย 

- มีทอลอดที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
220 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการ
ปรับปรุงทอ
ลอดคลองคู
เมืองฝงทิศใต 
(ถนนเปรม
ประชาราษฎร) 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนทอลอด
ภายในเขต 
เทศบาล ใหมีความ
สวยงาม  มี
เอกลักษณของเมือง 

- ปรับปรุงทอลอดขามคลอง
คูเมืองฝงทิศใต 
(ถนนเปรมประชาราษฎร)
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 817,000 
(งบเทศบาลฯ) 

817,000 
(งบเทศบาลฯ) 

817,000 
(งบเทศบาลฯ) 

817,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีทอลอดที่มี
ความสวยงาม  
และปลอดภยั 

- มีทอลอดที่มี
ความสวยงาม  
มีเอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

100 โครงการ
ปรับปรุงสะพาน
ลอยหนา
โรงเรียนอนุบาล
รอยเอ็ด  

- เพื่อปรับปรุง
สะพานลอย
ภายในเขต
เทศบาล ใหมี
ความสะดวก
ปลอดภัยสวยงาม  
และมเีอกลักษณ
ของเมือง 

- ปรับปรุงสะพานลอยหนา
โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 290,000 
(งบเทศบาลฯ) 

290,000 
(งบเทศบาลฯ) 

290,000 
(งบเทศบาลฯ) 

290,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สะพานลอยที่
มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

- มี
สะพานลอยที่
มีความสะดวก 
ปลอดภัย
สวยงาม มี
เอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 
 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
221 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการ
ปรับปรุง
สะพาน
ลอยหนา
โรงเรียนสตรี
ศึกษา  

- เพื่อปรับปรุง
สะพานลอยภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสะดวก
ปลอดภัยสวยงาม
และมเีอกลักษณ
ของเมือง 

- ปรับปรุงสะพานลอยหนา
โรงเรียนสตรีศึกษา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

250,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สะพานลอยที่
มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

- มีสะพานลอย
ที่มีความสะดวก 
ปลอดภัย
สวยงาม มี
เอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมคีวาม
สวยงาม 
 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

102 โครงการ
ปรับปรุง
สะพาน
ลอยหนา
สถานีขนสง
รอยเอ็ด  

- เพื่อปรับปรุง
สะพานลอยภายใน
เขตเทศบาล ใหมี
ความสะดวก
ปลอดภัยสวยงาม  
และมเีอกลักษณ
ของเมือง 

- ปรับปรุงสะพานลอยหนา
สถานีขนสงรอยเอ็ด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สะพานลอยที่
มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

- มีสะพานลอย
ที่มีความสะดวก 
ปลอดภัย
สวยงาม มี
เอกลักษณ 
ภูมิทัศนในเขต
เทศบาลมคีวาม
สวยงาม 
 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
222 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 โครงการ 
ปรับปรุง
หองน้ําวัดบึง 
พระลานชัย  

- เพื่อปรับปรุง 
วัดบึงพระลานชัย 
ใหมีความทันสมัย  
สะอาด ปลอดภยั
และเพียงพอตอผูมา
ใชบริการ 

- ปรับปรุงหองน้ํา 
วัดบึงพระลานชัย  
จํานวน  5 หอง  
หองน้ําชาย 2 ที่หองนํ้าหญิง 
2 ที่  หองนํ้าผูพิการ  1  ที่
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- หองน้ําภายใน 
วัดบึงพระลาน
ชัยมีจํานวน
เพียงพอตอผูมา
ทําบุญ 

- มีหองนํ้า
ภายในหองน้ํา
ภายในวัดบึง 
พระลานชัยมี
ความสวยงาม  
สะอาด
ปลอดภัย  และ
เพียงพอตอผูมา
ใชบริการ 
 
 
 
 
 

กองชาง                       
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
223 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 โครงการปรับปรุง 
หอนาฬิกา 
สวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
- เพื่อเปนสัญลักษณ 
ที่สําคัญอีกแหงหน่ึง
ของเมืองรอยเอ็ด 
- เพื่อใชบอกเวลาที่
ชัดเจน  เที่ยงตรง 
 

- ปรับปรุงนาฬิกาใหมีความ
ทันสมัยเปนระบบดิจิตอล 
- ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงท่ี
ใชบอกเวลา 
- ปรับปรุงและติดตั้งน้ําพุ
บริเวณหอนาฬิกา 
- ปรับปรุงหอนาฬิกาตาม
รูปแบบที่เทศบาลกําหนด 
 

- 490,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

490,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

490,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

490,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- หอนาฬิกามี
ความสวยงาม  
ทันสมัย สามารถ
บอกเวลาไดอยาง
เที่ยงตรงโดยมี
เสียงโหวด ใช
บอกเวลาที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ
ของเมืองรอยเอ็ด 

- ไดหอนาฬิกา 
ที่มีความสวยงาม  
ทันสมัย  สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหเขามาเยีย่มชมได 
- มีหอนาฬิกาท่ีเปน
สัญลักษณสําคัญ
ของเมืองรอยเอ็ด 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม
และงาน

วิศวกรรม) 

105 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. 
พรอมรางระบาย 
ค.ส.ล. ภายใน
ถนนจันทรเกษม 
ซอย 4 แยก 1 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวาง 2.90 ม. ยาว 44 ม.หรือ
มีพื้นท่ีไมนอยกวา 127 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม. และรางยูพรอม
ฝารางวี ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
0.55 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 
88 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 237,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

237,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

237,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

237,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานและ
ระบบระบายน้ํา
ที่ดีขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคมมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
224 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา
แบบรางยู พรอม 
ฝารางวี ค.ส.ล.  
ภายในถนน 
รณชัยชาญยุทธ 
ซอย 7 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางรางยูพรอมฝารางวี  
ค.ส.ล. ขนาดความกวาง 0.55 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 174 
เมตร พรอมคอนกรีต ล็อครางยู
พื้นท่ีไมนอยกวา 70ตร.ม. และ
วางทอ ค.ส.ล. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 370,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

370,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

370,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

370,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานและ
ระบบระบาย
น้ําที่ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

107 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา  
ถนนปทมานนท  
ซอย 5 แยก 2  

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
5 ม. ยาว 64 ม. หรือมีพื้นท่ีไม
นอยกวา 320 ตร.ม. หนา 0.15 
ม. และรางยูพรอมฝารางวี ค.ส.ล. 
ขนาดกวาง 0.55 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 128 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 438,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

438,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

438,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

438,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานและ
ระบบระบาย
น้ําที่ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
225 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการกอสราง
สะพานเขาบึง 
พลาญชัย 
ฝงทิศตะวันตก 

- เพื่อใหการสัญจรใน
การทองเที่ยวเกาะ 
กลางบึงพลาญชัยมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
- ปรับสภาพโดยรอบ
บึงพลาญชัยใหมีความ
สวยงามสามารถดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวและ
ประชาชน มาพักผอน
หยอนใจ 

- กอสรางสะพาน ค.ส.ล.  
ความกวางประมาณ 2.4 เมตร  
ยาวไมนอยกวา 155 เมตร  
- กอสรางศาลา ขนาด 2.5 x 
6.0 เมตร  
- กอทางลาด 
- พื้นท่ีปูกระเบื้องคอนกรีต
พื้นท่ีไมนอยกวา 145 ตาราง
เมตร 
(ตามแบบแปลเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

- 12,600,000
(งบเทศบาลฯ) 
 

 12,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

12,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

12,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสะพานที่
ใชสัญจรเขา
บึงพลาญชัยท่ี
ไดมาตรฐานมี
ความสะดวก
ปลอดภัย  

- ประชาชน
และ
นักทองเที่ยว 
มีเสนทาง
สัญจรในการ
เขาเกาะกลาง
บึงพลาญชัยได 
สะดวก
ปลอดภัย  
- ภูมิทัศน
โดยรอบบึง
พลาญชัยมี
ความสวยงาม   
นาทองเที่ยว 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม
และงาน

วิศวกรรม) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
226 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา
แบบรางยู พรอมฝา
รางวี ค.ส.ล. ภายใน
ถนนปทมานนท   
ซอย 5  แยก 4 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางรางยูพรอมฝารางวี 
ค.ส.ล. ขนาดความกวาง 0.55 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 262 เมตร 
พรอมคอนกรีตล็อครางยูพื้นที ่
ไมนอยกวา 50 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 492,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

492,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

492,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

492,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

110 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา 
ถนนปทมานนท  
ซอย 5 แยก 6  

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
4 ม. ยาว 34 ม. หรือมีพื้นท่ีไม
นอยกวา 136 ตร.ม.หนา 0.15 ม. 
และรางยูพรอม ฝารางวี ค.ส.ล.  
ขนาดกวาง 0.55 ม.หนา 0.15 ม.
ยาว 68 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 205,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

205,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

205,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

205,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนที่ได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม 
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
227 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา
ถนนปทมานนท  
ซอย 5 แยก 8  

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวาง 4  ม. ยาว 60 ม. หรือ  
มีพื้นท่ีไมนอยกวา 240 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม. และรางยูพรอม
ฝารางวี ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
0.55 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
60 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 263,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

263,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

263,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

263,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

112 โครงการปรับปรุง 
ผิวถนนกองพลสิบ
และถนนผดุงพานิช 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 
 

- ปรับปรุงผิวถนนกองพลสิบ
และถนนผดุงพานิชงานเสรมิผิว 
PARA – Asphalt  concrete 
course  หนา 4 cm พื้นท่ีไม
นอยกวา 26,000 ตร.ม.งาน
เครื่องหมายบนผิวทาง พื้นท่ีไม
นอยกวา  1,400 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

 

- 9,960,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,960,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,960,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,960,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ไดถนนที่มี
คุณภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 

- ไดถนนที่มี
คุณภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 
- การคมนาคม 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
228 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา
ถนนปทมานนท  
ซอย 6 แยก 1  

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขงั 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวาง 2.45 ม. ยาว 152 ม. 
หรือ มีพื้นท่ีไมนอยกวา 372 
ตร.ม. หนา 0.15 ม. และรางยู
พรอมฝารางวี ค.ส.ล. ขนาด
กวาง 0.55 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 186 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 560,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

560,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก  
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

114 โครงการกอสราง
ปรับปรุงภูมิทัศน 
ริมคลองวัดบรูพา 
ภิราม 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
- ปรับปรุงภูมิทัศน 
วัดบูรพาภริามใหมี
ความสวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิทัศนรมิคลอง 
วัดบูรพาภริาม 
(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

- 5,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ริมคลอง                 
วดับูรพา 
ภิราม 
มีภูมิทัศน           
ที่สวยงาม   

- ไดพื้นท่ีริม
คลองคูเมือง 
ชวงวัดบูรพา- 
ภิราม ที่มีความ
สวยงาม  
สามารถรองรับ
นักทองเที่ยว 
 
 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม
และงาน

วิศวกรรม) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา  
ถนนปทมานนท  
ซอย 6 แยก 4  

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
3.50 ม. ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 140 ตร.ม. หนา 0.15 
ม. และรางยูพรอมฝารางวี ค.ส.ล. 
ขนาดกวาง 0.55 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 80 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 229,900 
(งบเทศบาลฯ) 
 

229,900 
(งบเทศบาลฯ) 
 

229,900 
(งบเทศบาลฯ) 
 

229,900 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

116 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา  
ถนนรอบเมือง 
ซอย 1/1  

- เพือ่ใหการ
คมนาคมสะดวก 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 
6.8 ม. ยาว 170 ม. และขนาด
ปากทางกวาง 12 ม. หรือมีพื้นทีไ่ม
นอยกวา 1,184 ตร.ม.หนา0.20 
ม.รางวี ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.60 
ม.หนา 0.20 ม. ยาว 340 ม.วาง
ทอ ค.ส.ล.ขนาดØ 0.60 ม.จํานวน 
350 ทอน บอพัก ค.ส.ล. Ø 0.60 
ม. จํานวน 40 บอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 2,360,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

2,360,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

2,360,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

2,360,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก  
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
230 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา  
ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ ซอย 15  
แยก 2   

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวกและ
มีความปลอดภัย 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและปองกัน
น้ําทวมขัง 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
2.60 ม. ยาว 76 ม. หรือมีพื้นที ่
ไมนอยกวา 197 ตร.ม. หนา 
0.15 ม. และรางยูพรอมฝารางวี
ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.55 ม.  
หนา0.15 ม. ยาว 76 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 256,800 
(งบเทศบาลฯ) 
 

256,800 
(งบเทศบาลฯ) 
 

256,800 
(งบเทศบาลฯ) 
 

256,800 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

118 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
รณชัยชาญยุทธ 
ซอย 43/1   
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวาง 3 ม. ยาว 43 ม. หรือ มี
พื้นท่ีไมนอยกวา 129 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 77,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

77,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

77,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

77,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 
 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 
 

แบบ ผ. 02 
231 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
รณชัยชาญยุทธ 
ซอย  14 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 
ม. มีพื้นท่ีไมนอยกวา143 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 85,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

85,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

120 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา 
ถนนคุมแสนสุข 
ซอย 4 แยก 3 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- งานรื้อถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. 
งานกอสรางรางยูพรอมฝารางวี ค.
ส.ล. ขนาดกวาง 0.55 ม.  
หนา 0.15 ม. ยาว 76ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 530,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

530,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

530,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

530,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกันน้ํา
ทวมขัง 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

121 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา  
ถนนรัฐกิจไคลคลา 
ซอย 1 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
3 ม. ยาว 40  ม. หรือมีพื้นท่ีไม
นอยกวา120 ตร.ม.หนา0.15 ม. 
และรางยูพรอม ฝารางวี  ค.ส.ล. 
ขนาดกวาง 0.55 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 80  ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 222,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

222,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

222,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

222,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02 
232 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา  
ถนนลําหวยเหนือ 
ซอย  21 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
2.45 ม. ยาว 55 ม. หรือมีพื้นที ่
ไมนอยกวา 134 ตร.ม. หนา 
0.15 ม. และรางยูพรอมฝารางวี
ค.ส.ล. ขนาดกวาง0.55 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 55 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 180,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

180,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบาย 
น้ําที่ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

123 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ํา  
ถนนลําหวยเหนือ 
ซอย  23 

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
1.95 ม. ยาว 30 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 58 ตร.ม. หนา  
0.15 ม. และรางยูพรอมฝารางวี
ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.55 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 30 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 89,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

89,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

89,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

89,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบาย 
น้ําที่ดีขึ้น 

- ระบบระบาย
น้ําสามารถ
ปองกัน 
น้ําทวมขัง 
- การคมนาคม
มีความสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
233 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. พรอม
รางระบายน้าํ 
ค.ส.ล. ภายในถนน 
สุริยเดชบํารุง  
ซอย 6  แยก  1   

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และมี
ความปลอดภัย 
-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
2.40  ม. ยาว 58 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไมนอยกวา129 ตร.ม. หนา 0.15 
ม. และรางยูพรอมฝารางวี ค.ส.ล. 
ขนาดกวาง 0.55 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 116 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 289,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

289,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

289,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

289,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
และระบบ
ระบายน้ําที่
ดีขึ้น 

- มีระบบ
ระบายน้ํา
สามารถ
ปองกันน้ํา
ทวมขัง 
-การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

125 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. ถนน 
กองพลสิบ ซอย 2   

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ 
มีความปลอดภัย 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. พื้นท่ีไม
นอยกวา 665 ตร.ม. หนา 0.15 
ม. ลูกรังรองพื้น 0.20 ม. 
(ตามแบบแปลเทศบาลฯ) 
 
 

- 462,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

462,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

462,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

462,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคม
มีความสะดวก 
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 
 

แบบ ผ. 02 
234 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

126 โครงการกอสรางราว
เหล็กกันตกถนนริม
หวยเหนือ ชวง
สะพาน จ.ส. 3 ไป
ทางทศิตะวันออก 
 

- เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

- กอสรางราวกันตกเหล็กกลม
ดํา ขนาด Ø 3 " จํานวน 
200 เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 235,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

235,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

235,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

235,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีราวกันตก 
ที่มีความ
แข็งแรง   
ปลอดภัย   

- ปองกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้น 
- ประชาชนที่ใช
ทางในการสัญจร
ไปมาถนนรมิหวย
เหนือชวงสะพาน  
จ.ส. 3 มคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

127 โครงการปรับปรุงทาง
เทาในเขตเทศบาล 
เพื่อรองรับคนทุกกลุม 
(ระยะที่ 1 ชวงถนน 
รัชชูประการ – ถนน 
รณชัยชาญยุทธ) 
 

- เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
รวดเร็ว และมี
ความปลอดภัย 
 

- ปรับปรุงบอพัก จํานวน 21 
บอ  ทางลาด 2 แหง รื้อทาง
เทาเดิม  พื้นท่ีไมนอยกวา
483 ตร.ม. ปูทางเทา
คอนกรีตขนาด 40x40x3.5 
ซม. พื้นท่ีไมนอยกวา 483 
ตร.ม. งานคันหินสําเร็จรูป 
ยาวไมนอยกวา 315 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 731,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

731,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

731,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

731,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีทางเทาที่
ไดมาตรฐาน 

- การเดินทางมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
235 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

128 โครงการกอสราง
ปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ํา ถนน 
รอบเมือง (บริเวณ
สะพานเทศบาล 1) 
 
 
 
 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและปองกัน
น้ําทวมขัง 
 

- กอสรางรางยูพรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาดความ
กวาง 0.40 ม. หนา 0.20 
ม. ยาวรวม 15.40 ม. พรอม
วางทอ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 
จํานวน 10 ทอน 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกัน 
น้ําทวมขัง 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

129 โครงการปรับปรุง 
ผิวถนนสายหลัก                 
เทวาภิบาล                  
(แจงสนิท) 
 

- เพื่อใหการคมนาคม
ในเสนทางสายหลัก
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- ปรับปรุงผิวถนนสายหลัก  
เทวาภิบาล  (แจงสนิท) งาน
เสรมิผิว PARA – Asphalt  
concrete course หนา 4 
cmพื้นท่ีไมนอยกวา 
26,062 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 9,914,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

9,914,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

9,914,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

9,914,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- ไดถนนที่มี
มาตรฐานและ
คุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

- ไดถนนที่มี
คุณภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 
- การคมนาคมใน
เสนทางสายหลัก
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
236 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 โครงการกอสราง
อาคารสํานักงาน  
ค.ส.ล. 3 ชั้น  
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหมีสํานักงาน
ใชในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 
- เพื่อรองรับการ
ใหบริการแก
ประชาชน 

- กอสรางอาคารสาํนักงาน  
 ค.ส.ล. 3 ชั้น 
 (ตามแบบแปลเทศบาล) 

- 14,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

14,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

14,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

14,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

- มีอาคาร
สํานักงานท่ีได
มาตรฐาน และ
ทันสมัยสามารถ
ปฏิบัติราชการ
และใหบริการ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

- การปฏิบัติราชการ
มีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
พนักงานมี
สภาพแวดลอมในที่
ทํางานทีด่ี 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

131 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา
แบบรางยู พรอมฝา
รางวี ค.ส.ล. ภายใน
ถนนเทวาภิบาล
ซอย 4 แยก 1 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- รื้อถนน ค.ส.ล. เดิม พื้นท่ี
ไมนอยกวา 105  ตร.ม. 
กอสรางรางยูพรอมฝารางวี       
ค.ส.ล.ขนาดความกวาง 
0.55 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 
200 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้นลดปญหา
น้ําทวมขัง 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

- แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังภายใน 
ถนนเทวาภิบาล  
ซอย 4  แยก 1   
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
237 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา
แบบรางยู พรอม
ฝารางวี ค.ส.ล. 
ภายในถนนรณชัย
ชาญยุทธ ซอย 
28 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- งานกอสรางรางยูพรอมฝา
รางวี ค.ส.ล. ขนาดความกวาง 
0.55 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
308 เมตร  
- งานผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นท่ี
ไมนอยกวา 5 ตร.ม.  
- วางทอ ค.ส.ล. Ø  0.30 
ม.จํานวน 14 ทอน   
- บอพักรางยูฝาวี จํานวน 5 
บอ  
 (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

- 632,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

632,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

632,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

632,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
238 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ํา 
ถนนบานทานคร  

- เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 
- เพื่อการระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- งานวางทอ ค.ส.ล. Ø 0.80 
เมตร  มอก. ชั้น 3 จํานวน 
492 เมตร   
- บอพักค.ส.ล.สาํหรับทอ Ø 
0.80 เมตร(ฝาวี) จํานวน 
117  บอ 
- รางวีค.ส.ล. ขนาดกวาง 
0.60 ม. หนา 0.15 ม.
จํานวน 1,001 ม. 
- ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 
(พื้นทางใหม)พื้นท่ีไมนอยกวา 
2,119 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 5,450,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

5,450,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

5,450,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

5,450,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
-ระบบระบาย
น้ําที่ดีขึ้น 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก  
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
239 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134 โครงการปรับปรุง
ผิวถนนบริเวณ 
สามแยกวาปปทุม 
(ถนนกองพลสิบ,
ถนนราชการ
ดําเนิน) 
 

- เพื่อใหการ
คมนาคมม ี
ความปลอดภัยลด
ความเสีย่งการเกดิ
อุบัติเหต ุ

เพื่อปรับปรุงผิวถนน            
- งาน TACK  COAT                
พื้นท่ีไมนอยกวา4,240ตร.ม. 
- งาน Asphaltconcrete 
Wearing  course                       
หนา 4 cm. พื้นท่ีไมนอย
กวา 4,240  ตร.ม. 
- งานปรับปรุงรางระบายน้ํา 
ไมนอยกวา55 เมตร   
- งานปรับปรุงบอพัก  
ไมนอยกวา1 บอ 
- งานเครื่องหมายบนผิวทาง
พื้นท่ีไมนอยกวา 59 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 1,269,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

1,269,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

1,269,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

1,269,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- ไดถนนที่มี
คุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

- ไดถนนที่มี
คุณภาพ 
การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
240 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา
แบบรางยู พรอม
ฝารางวี ค.ส.ล. 
ภายในถนน 
เทวาภิบาล 
ซอย 4 แยก 5 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- รื้อถนน ค.ส.ล. เดิม พื้นท่ี
ไมนอยกวา  105  ตรม.
กอสรางรางยูพรอมฝารางวี 
ค.ส.ล. ขนาดความกวาง  
0.55 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น ลดปญหา
น้ําทวมขัง 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

- แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังภายใน 
ถนนเทวาภิบาล  
ซอย 4  แยก 5   
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

136 โครงการกอสราง
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนเทวาภิบาล 
(ชวงสี่แยก
วิทยาลัยเทคนิค
รอยเอ็ด–สี่แยก
โรงเรียนรอยเอด็
วิทยาลัย) 
 

- เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหนา 0.15 ม. 
และเสรมิผิวถนนแอสฟลติ
กคอนกรีต หนาไมนอยกวา 
5 ซม. พื้นท่ีไมนอยกวา 
805  ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 850,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

850,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

- การเดินทางมี
ความสะดวก  และ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 

แบบ ผ. 02 
241 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ํา
แบบรางยู พรอม
ฝารางวี ค.ส.ล. 
ภายในถนน 
เทวาภิบาล 
ซอย 4 แยก 3 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวมขัง 
 

- งานกอสรางรางยู พรอม
ฝารางวี ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
0.55 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม.พรอมคอนกรีต
ล็อครางยู พื้นท่ีไมนอยกวา 
30 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

350,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึ้น  ลดปญหา
น้ําทวมขัง 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

- แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังภายใน 
ถนนเทวาภิบาล  
ซอย 4  แยก 3   
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

138 โครงการขยายผิว
จราจร ถนนหาย
โศรก (ชวงสะพาน
ไหมไทย- สุดเขต
เทศบาล) 

- เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- รื้อเกาะกลางถนนพรอม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.20 ม. และ
เสรมิผิวถนนแอสฟลตติก 
- คอนกรีต หนาไมนอยกวา  
5 ซม. พื้นท่ีไมนอยกวา 520 
ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

- 1,300,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

1,300,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

1,300,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

1,300,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

- การเดินทางมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 

แบบ ผ. 02 
242 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

139 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
ปนละออ   
 
 
 

- เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หนา 0.15 ม. 
กวาง 4.00 ม. ยาว 62 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไมนอยกวา 
248.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลเทศบาลฯ) 

- 172,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

172,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

172,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

172,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

- การเดินทางมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

140 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล.  
ถนนรณชยัชาญ
ยุทธ ซอย 24  
แยก 3 
 
 
 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด 
กวาง 4ม. ยาว  100 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม
นอยกวา 400 ตร.ม. ปรับ
เกลี่ยไหลทางหินคลุก 0.50 
ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 318,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

318,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

318,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

318,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
243 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

141 โครงการปรับปรุง 
ที่จอดรถภายใน
สํานักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

-เพื่อรองรับรถยนต
ของผูมาติดตอ
ราชการใหมีพื้นท่ี 
จอดรถอยางเพียงพอ 

- งานรื้อถอนพื้นท่ีจอดรถเดิม 
กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา
0.15 ม. (ไมมลีูกรัง) พื้นท่ีไม
นอยกวา 600 ตรม. กอสราง
ขอบคันหินคอนกรีต หนา 
0.15 x 0.30 x 1.00 ม. 
ยาวไมนอยกวา109 ม. 
กอสรางพื้น ค.ส.ล.หนา0.10 
ม. พื้นท่ีไมนอยกวา 57ตรม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

- 420,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

420,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

420,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

420,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีที่จอดรถที่
มีมาตรฐาน 
และ 
มีความ
ปลอดภัย 

- มีพื้นท่ีในการจอด
รถไดกับผูมาติดตอ
ราชการอยาง
เพียงพอ ประชาชน
ผูมาตดิตอราชการ
ไดรับความสะดวก
ในการจอดรถเพิม่
มากขึ้น 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
244



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 โครงการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
ราชการดําเนิน 
ซอย 2 

-เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัย 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กหนา 0.15 ม. กวาง  
3 ม.ยาว 72 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไมนอยกวา 216 ตรม. ปรับ
เกลี่ยไหลทางหินคลุกไมนอย
กวา 7 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 167,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

167,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

167,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

167,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 

- การเดินทางมี
ความสะดวก และ 
- มีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

143 โครงการกอสราง
ปรับปรุงพื้นท่ี
สถานแสดงพันธุ
สัตวน้ํา 

- เพื่อความปลอดภยั
ของประชาชนและ
รองรับนักทองเที่ยว
ที่มาเที่ยวชมสถาน
แสดงพันธุสัตวน้ําให
อยูในสภาพสวยงาม  
เหมาะสําหรับเปนที่
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน 
 

- ปรับปรุงทางเทาและลาน
เอนกประสงค  พื้นท่ีไมนอย
กวา 850  ตารางเมตร  
- งานคันหินรางตื้นยาวไม
นอยกวา  171 เมตร   
- กอสรางเวที ขนาด 3 x 
18 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 3,000,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

3,000,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

3,000,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

3,000,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- สถานแสดง
พันธุสัตวน้ํามี  
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

- ไดภูมิทัศนสถาน
แสดงพันธุสัตวน้ํา
ที่มีความสวยงาม 
- มีพื้นท่ีให
ประชาชนทํา
กิจกรรมตาง ๆ  
- มีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจที่สวยงาม
ใหประชาชน 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

 
 

แบบ ผ. 02 
245 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 โครงการ
กอสรางตกแตง
ภายในหอสูง 
ชมเมือง                 
(รูปทรงโหวด) 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
-เพื่อความสวยงาม
และรองรับ
นักทองเที่ยวที่มา
เที่ยวชมหอสูงชม
เมือง                 
(รูปทรงโหวด) 
 

- ตกแตงภายในหอสูงชม
เมือง (รูปทรงโหวด)พื้นท่ีไม
นอยกวา 2,787  ตาราง
เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 40,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- หอสูง
ชมเมือง                 
(รูปทรง
โหวด) 
มีความ
พรอม
สําหรับ
การใชงาน
และมี
ความ
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 

- ไดการตกแตง
ภายในหอสูงชม
เมือง(รูปทรงโหวด) 
ที่มีความสวยงาม   
-มีความพรอม
สําหรับหารใชงาน
และการจัด
กิจกรรมตาง ๆ   

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
246 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

145 โครงการจาง
ออกแบบตกแตง 
หอสูงชมเมือง 
(รูปทรงโหวด) 

- เพื่อตกแตงให หอสูง
ชมเมือง (รูปทรงโหวด)
มีความสมบูรณ 
สวยงามตอบสนองการ
ใชงานทั้งภายนอกและ
ภายใน 
 

- ไดแบบกอสรางและแบบ
ประมาณการตกแตงหอสูง
ชมเมือง (รูปทรงโหวด) ทั้ง
ภายนอกและภายใน 

- 950,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

950,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

950,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

950,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ไดงานออกแบบ
หอสูงชมเมือง
(รูปทรงโหวด) 
ที่มีความสวยงาม
แสดงออกถึง
เอกลักษณและ 
อัตลักษณ  ของ
จังหวัดรอยเอ็ด  

- ไดแบบกอสราง
และแบบ
ประมาณการ
ตกแตงหอสูงชม
เมือง(รูปทรง
โหวด)ทั้งภายนอก
และภายใน 

กองชาง 
(งาน 

  สถาปตยกรรม) 

146 โครงการกอสราง 
ตอเติม ปรับปรุง
ตกแตงอาคารหอ
สูงชมเมือง 
(รูปทรงโหวด) 
 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
- เพื่อใหอาคารหอสูง 
ชมเมือง(รูปทรงโหวด) 
มีความสมบูรณสามารถ
ใหบริการนักทองเที่ยว 
ผูเขาชมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ตอเติมปรับปรุงพรอม
ตกแตงภายในอาคารหอสูง
ชมเมือง (รูปทรงโหวด) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 15,000,000
(งบเทศบาลฯ) 
 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีพื้นท่ีใชสอย
และพื้นท่ีการ
ใหบริการมากขึ้น 

- อาคารหอสูง
ชมเมือง 
(รูปทรงโหวด) 
- ภายในอาคาร
มีความสวยงาม
สมบูรณแบบมี
พื้นท่ีใชสอย
เพิ่มขึ้นและเกิด
ประโยชนมาก
ขึ้น 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
247 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

147 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนลานรอบ
ศาลเจาพอหลัก
เมืองในบึงพลาญชัย 

- ปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบศาลเจาพอ 
หลักเมืองใหสวยงาม
ยิ่งข้ึน  
- ปรับสภาพพื้นผิว
ทางเดินโดยรอบศาล 
เจาพอหลักเมือง ที ่
ทรุดโทรมจากการใช
งาน 

- กอสรางมานั่ง ค.ส.ล. โดยรอบ
พื้นท่ีความยาวไมนอยกวา99 
เมตร 
- ปูพื้นทางเดินบริเวณศาลเจาพอ
หลักเมือง พื้นท่ีไมนอยกวา 500 
ตารางเมตร 
- กอสรางกําแพงกันดินบริเวณ
ศาลเจาพอหลักเมืองความยาว
ไมนอยกวา17.00 เมตร 
-ติดตั้งไฟทางเดินและไฟสอง
สวาง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

- 1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ภูมิทัศน
โดยรอบ
ศาลเจา
พอหลัก
เมืองมี
ความ
เรียบรอย
สวยงาม 
 

- ภูมิทัศนโดย 
รอบศาลเจาพอ 
หลักเมืองมีความ
เรียบรอยสวยงาม 
- ประชาชนที่มา
ใชงานไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ 
ใชพื้นท่ี 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

 
 

แบบ ผ. 02 
248 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 โครงการจาง
ออกแบบและเขียน
แบบตกแตงภายใน
หอสูงชมเมือง                 
(รูปทรงโหวด) 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
- เพื่อความสวยงาม
และรองรับ
นักทองเที่ยวที่มา
เที่ยวชมหอสูงชม
เมือง                 
(รูปทรงโหวด) 
- เพื่อใหมีความ
พรอมและรองรับ
การใชงาน 
 

- ดําเนินการจางออกแบบและ
เขียนแบบตกแตงภายในหอสูง
ชมเมือง (รูปทรงโหวด)พื้นท่ีไม
นอยกวา 2,787  ตารางเมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

- 700,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

700,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- หอสูงชม
เมือง                 
(รูปทรง
โหวด) 
มีความพรอม
สําหรับการใช
งานและมี
ความสวยงาม
พรอมรองรับ
นักทองเที่ยว 

- ไดการ
ออกแบบและ
เขียนแบบท่ีตรง
ตรงตามความ
ตองการและ
สภาพการใช
งานจริงที่จะ
เกิดขึ้นภายใน
หอโหวดการ
ตกแตงภายใน
หอสูงชมเมือง
(รูปทรงโหวด)  
ที่มีความ
สวยงาม   
 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
249 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

149 โครงการจาง
ออกแบบอัตลักษณ
ขององคกร 
(Corperate  
Design)และ 
Graphic Design  
ประกอบงาน
ตกแตงภายใน 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
- เพื่อเปนการสราง                
อัตลักษณของหอสูง 
ชมเมือง (รูปทรง
โหวด) 
- เพื่อความสวยงาม
และรองรับ
นักทองเที่ยวที่มา
เที่ยวชมหอสูงชม
เมือง                 
(รูปทรงโหวด) 
- เพื่อใหมีความ
พรอมและรองรับ
การใชงาน 
 

- ดําเนินการจางออกแบบอัต
ลักษณขององคกร(Corperate  
Design)ไดแก Logo สญัลักษณ 
Theme Graphic คูสี  และ
ขอกําหนดการใชสัญลักษณ  
- ดําเนินการจางออกแบบ 
Mascot ในรูปแบบ 3D และ 
2D 
- ดําเนินการจางออกแบบ 
Graphic Design   
ทั้งภายนอกและภายใน 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- หอสูงชม
เมือง                 
(รูปทรง
โหวด) 
มีความ
พรอม
สําหรับการ
ใชงานและมี
ความ
สวยงาม
พรอม
รองรับ
นักทองเที่ยว 

- ไดการ
ออกแบบและ
เขียนแบบท่ี
ตรงตามความ
ตองการและ
สภาพการใช
งานจริง 
ที่จะเกิดขึ้น
ภายใน 
หอสูงชมเมือง                 
(รูปทรงโหวด) 
- การตกแตง
ภายใน 
หอสูงชมเมือง 
(รูปทรงโหวด) 
ที่มีความ
สวยงาม   

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

 

แบบ ผ. 02 
250 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150 โครงการจดัยาย
ปายตนอินทนิล
รอบบึงพลาญชัย 
จํานวน ๑๙๐ ตน 
 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
รอยเอ็ดเพื่อใหเกดิ
ความสวยงามบริเวณ
รอบบึงพลาญชัย  
 

- จัดยายปายตนอินทนิล 
รอบบึงพลาญชัย จํานวน 
๑๙๐ ตน 

- 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

60,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- บริเวณพื้นท่ี
รอบบึงพลาญชัย
มีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 
 

- ประชาชนมี
ความประทับใจ
ในสถานท่ี
ทองเที่ยวสําคัญ
ของจังหวัด
รอยเอ็ด  

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

151 โครงการปรับปรุง
ซุมประตูเฉลิม 
พระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช
บรมนารถบพิตร 

- เพื่อใหซุมประตู                
เฉลิมพระเกียรติ ฯ                    
ในหลวงรัชกาลที่ 9                       
มีความสวยงาม                
สมพระเกียรต ิ

- ปรับปรุงซุมประตูเฉลิม 
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนารถบพิตร 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ซุมประตเูฉลมิ                
พระเกียรติ ฯ          
ในหลวง ร.9 มี
ความสวยงาม             
สมพระเกียรติ มี
มาตรฐานความ
มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย         
 

- ซุมประตูเฉลิม              
พระเกียรติ ฯ                    
ในหลวง ร.9 มี
ความสวยงาม 
ประชาชนมี
ความภาคภูมิใจ
และเทิดทูนใน
สถาบัน
พระมหากษตัริย 
 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

 
 

แบบ ผ. 02 
251 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 โครงการเพิม่
พื้นท่ีสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 

- เพื่อขยายพื้นที่สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร
รอยเอ็ดในดานการพัฒนา
เมือง 
- เพื่อสรางสภาพแวดลอม
ของเมือง ใหเอื้อตอการ
สรางความเจรญิเติบโตทา
เศรษฐกิจและความอยูดีมี
สุขของประชาชเปนพ้ืนที่สี
เขียวเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ ออกกําลังกาย
และเปนปอดกลางใจเมือง
จะเปนภมูิทัศนท่ีสวยงาม 
และเปน“สวนลูก”คูกับ
“สวนแม” 
 

-กอสรางทางเทาตาม
รูปแบบพื้นท่ีไมนอยกวา 
2,308 ตร.ม.  
-ปลูกหญาพรอมประดับ
ตนไม ในพื้นท่ีไมนอยกวา 
5,710 ตร.ม. 
-ไฟสองสวาง 
-ศาลา 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

- 20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

 20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- เพิ่มพื้นท่ี
สีเขียวเปน
สถานที่
พักผอน
หยอนใจ 
ออกกําลัง
กายและ
เปนปอด 
ใจกลาง
เมือง 

- เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวเปน
สถานที่
พักผอนหยอน
ใจ ออกกําลัง
กายและเปน
ปอดใจกลาง
เมือง 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

 
 

แบบ ผ. 02 
252 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

153 โครงการปรับปรุง
ถนนคูเมืองดานทิศ
เหนือ ชวงถนนคุม
ศรีสุวรรณ -ถนน
หายโศรก 

- เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- เสริมผิวแอลฟลทติก 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย   4 
เซนติเมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 
3,500 ตารางเมตร 
- ตีเสนจราจรสีเทอรโม
พลาสติก พื้นที่ไมนอยกวา  
150ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 

- 
 

1,277,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,277,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,277,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

1,277,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 
 
 

253 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการปรับปรุง
ถนนคลองคูเมือง
ดานทิศเหนือ ชวง
ถนนดํารงราษฏรวิถี 
- ทางเขาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- เสริมผิวแอลฟลทติก 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย  4 
เซนติเมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 
2,205 ตารางเมตร 
- ตีเสนจราจรสีเทอรโม
พลาสติก พื้นที่ไมนอยกวา  
110ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

810,250 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 

810,250 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

810,250 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 

810,250 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
254 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
คูเมืองดานทิศ
เหนือ ชวงถนน
หายโศรก -ถนน
ดํารงราษฏรวิถ ี

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ประชาชนไดใชพื้นท่ี
สาธารณูปโภคที่ได
มาตรฐานยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
 

- เสริมผิวแอลฟลทติก 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย   4  
เซนติเมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 
1,960 ตารางเมตร 
- ตีเสนจราจรสีเทอรโม
พลาสติก พื้นที่ไมนอยกวา  
120ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 

- 
 

698,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

698,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

698,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

698,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 
 
 

255 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

156 โครงการตอเติม
หลังคา ช้ัน 3 
หอสูงชมเมือง  

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยของ
อาคาร  หอสูงชมเมือง  
 

- ตอเติมหลังคา ช้ัน 3  
หอสูงชมเมือง  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

- 
 

6,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

6,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

6,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

6,000,0000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- พื้นท่ีใช
สอยที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- หอสูง 
ชมเมือง          
มีพื้นท่ีใชสอย
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
256 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

157 โครงการ ตดิตั้ง
ระบบสลิงโรยตัว
จากหอสูงชมเมือง  

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวและเพิ่ม
คุณคาของ หอสูง 
ชมเมือง  

- ติดตั้งระบบ สลิงโรยตัว 
จากหอสูงชมเมือง   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

- 
 

5,000,000 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

5,000,000 
 (งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

 

5,000,0000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- จํานวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

- เพิ่มจํานวน    
นักทองเที่ยว 
ใหมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
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แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

158 โครงการตอเติม 
หอสูงชมเมือง  
เปนจุดชมวิว 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวและเพิ่ม
คุณคาของ หอสูงชม
เมือง  
 

- ตอเติมจุดชม วิว หอสูง 
ชมเมือง ชั้น  34  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

- 
 

5,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

5,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

5,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

5,000,0000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- จํานวน
นักทอง 
เที่ยว
เพิ่มขึ้น 

- เพิ่ม
จํานวน    
นักทอง        
เที่ยวให 
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
(ฝายแบบ
แผนและ
กอสราง) 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
258 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

159 โครงการปรับปรุง
อาคารตลาดสด
สระทอง 

เพื่อใหมีความทันสมัย 
สวยงาม ปลอดภัย
เพิ่มความสะดวกใน
การซื้อ- ขาย สินคา
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงอาคารตลาด
สดสระทอง ขนาด 
60.00 x 170.00 
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีตลาดสดที่มี
มาตรฐาน มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ตลาดสดมีความ
ทันสมัย 
สวยงาม สะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

รวม  159 โครงการ - 601,121,950 601,121,950 601,121,950 601,121,950    
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2. ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

263 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
2.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานเศรษฐกจิ 
2.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารทัว่ไป 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการผลติสื่อ

ประชาสมัพันธ
101 Tower of 
Love : The 
Series 
ภาพยนตรเพื่อ
เผยแพรแหลง
ทองเที่ยว 
 

-  เพื่อโฆษณา
ประชาสมัพันธการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ดใหเปนที่
รูจักของคนทั่วไป 
- เพื่อเปนกาสงเสริม
การทองเที่ยวของ
จังหวัดรอยเอ็ดให
ชาวไทยและ
ชาวตางชาติไดรบั
ทราบแหลง
ทองเที่ยวมาเที่ยว
จังหวัดรอยเอ็ด 
-  เพื่อเปนการ
กระตุนให
นักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวมากขึ้น 

-  ผลิตหนังสั้นแนวช่ีรี่ 2 ตอนจบ 
Part 1 ปฐมบท รูปแบบหนังสั้น 
ครอบคลมุกาทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดรอยเอ็ด หนงั
สั้น ไมเกิน 30 นาทPีart 2  
รูปแบบหนังสั้น ไมเกิน 30 นาที 
เปนสื่อภาพยนตรเพื่อนําเสนอ
เกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวตัถุ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต
ความเปนอยูและแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดรอยเอ็ด  
เพื่อเปนการนําชมใหความรู เปน
การเผยแพรช่ือเสยีงสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัด โดยจะผูกเรือ่ง
และเขียนบทภาพยนตรขึ้นเลาเรื่อง
ผานนักแสดง รอยเรื่องราวให
นักแสดงนําไปสูสถานท่ีทองเที่ยว  
 

- 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ไดผลิตสื่อ
ภาพยนตร
สําหรับ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

- นักทองเที่ยว
และประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบ
ขอมูลดานการ
ทองเที่ยวของ
จังหวัดรอยเอ็ด
มากขึ้น 
-  เศรษฐกิจ
ภายในเขต
เทศบาลฯ ดีขึ้น 

วิชาการ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 
- งานบริการ 
และเผยแพร 

 

264 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
2.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานเศรษฐกจิ 
2.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
2 โครงการ

ประชาสมัพันธ
สถานที่ทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ใหประชาชนใน
ทองถ่ินรวมทั้งคน
ตางจังหวัดและ
ชาวตางชาติไดรบั
ทราบแหลงทองเที่ยว 
ในเขตเทศบาลเมือง 
รอยเอ็ด 
-  เพื่อเปนการกระตุน 
ใหนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวมากขึ้น 
 
 

-  จัดทําหนังสือ
ประชาสมัพันธสถานท่ี
ทองเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จํานวน 
1,500 ฉบับ  เพื่อแจกให 
1) ประชาชนทั่วไป 
2) หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดรอยเอ็ด 
3) อปท.ทั่วประเทศ 
4) นักทองเที่ยว 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 
80% 

-  นักทองเที่ยว
และประชาชน
ทั่วไปไดรับ
ทราบขอมูล
ดานการ
ทองเที่ยวของ
จังหวัดรอยเอ็ด
มากขึ้น 
-  เศรษฐกิจ
ภายในเขต
เทศบาลฯ ดีขึ้น 

วิชาการ 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 
- งานบริการ 
และเผยแพร 

 

รวม   2    โครงการ - 300,000 300,000 300,000 300,000    

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
2.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานเศรษฐกจิ 
2.2  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ว 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการ

วัฒนธรรมสญัจร 
-  เพื่ออุดหนุน
งบประมาณใหแกสภา
วัฒนธรรมดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค 

-  อุดหนุนงบประมาณใหแก
สภาวัฒนธรรม 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- สภา
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อุดหนุน 

-  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดได
สนับสนุน
งบประมาณใหแก 
สภาวัฒนธรรม 

สํานักการศึกษา 

2 โครงการสงเสริม
กิจกรรมหอชมสูง
ชมเมือง (หอโหวด 
101) 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
รอยเอ็ด 
- เพื่อเปนแหลง
รวบรวมศลิปวัฒนธรรม
และคงอัตลักษณของ
จังหวัดรอยเอ็ด 
- เพื่อเปนสถานท่ีชมวิว
เมืองรอยเอ็ดได 360 
องศา 
 

- ประชาชนและนักทองเที่ยว
มาเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ดเพิ่ม
มากขึ้น 
- เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดรอยเอ็ดมากขึ้น
จากการทองเที่ยว  เปนการ
กระตุนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ 
- จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวหอชมเมือง 
 (รูปทรงโหวด) 

- 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

- ประชาชน
และนัก 
ทองเที่ยว  
นักเรียน 
นักศึกษามี
แหลงเรียนรู 
เชิงศิลป-
วัฒนธรรมของ
จังหวัดรอยเอ็ด 
100% 

- ประชาชนและนัก 
ทองเที่ยว  นักเรียน 
นักศึกษามีแหลง
เรียน 
รูเชิงศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดรอยเอ็ด 

สํานักการศึกษา 
 

รวม   2    โครงการ - 600,000 600,000 600,000 600,000    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
2.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานเศรษฐกจิ 
2.3  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน  งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแข็งชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ผลิตภณัฑของชุมชน 

 

-  เพื่อสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

- ใหคําปรึกษาและจดัตั้ง
กลุมอาชีพชุมชนในเขต
เทศบาล 
- สนับสนุนการจดัทํา
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ 

- - 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- รายไดของ 
ประชาชนและ
คุณภาพของ 
สินคาที่ผลิตได 
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนที่
เขารวมกลุม
อาชีพมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
และพัฒนาอาชีพ) 

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ 
การแขงขันทาง
การคาของ
ผูประกอบการ 
 

-  เพื่อเพิ่มพูน
ความรูแก
ผูประกอบการ 

- จัดการประชุม/
สัมมนา/ฝกอบรม/
ปฏิบัติการ ใหความรู
และทักษะใหแก
ผูประกอบการในเขต
เทศบาลทั้ง 20 ชุมชน 

- - 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผูประกอบ 
การมีความรู
เพิ่มขึ้น 
 

- ผูประกอบการ
มีความรูและ
ทักษะในกา
ประกอบการ
และมีประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
และพัฒนาอาชีพ) 

3 โครงการฝกอาชีพ
แกกลุมผูสนใจ 

- เพื่อใหความรูและ
แนวทางการ
ประกอบอาชีพแก
กลุมผูสนใจ 
 

- ฝกอบรมอาชีพแกกลุม
อาชีพในเขตเทศบาล 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสินคาและ 
ผลิตภณัฑใหม 
เพิ่มขึ้น 

- สามารถสราง
อาชีพและ
ผูประกอบการ 
รายใหมเพิม่ขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
และพัฒนาอาชีพ) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
2.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานเศรษฐกจิ 
2.3  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน  งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแข็งชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 

(บาท) 
4 โครงการสงเสริม

การตลาดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ  
เทศบาลเมืองรอยเอด็ 

- เพื่อสงเสริมดาน
การตลาดใหแกกลุม
อาชีพ 

- จัดตลาดจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑของเทศบาล
และเครือขายหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ท้ังใน
และนอกพื้นท่ี จํานวน 
1 - 2 ครั้ง/ป 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ 
จําหนาย
สินคา 
ผลิตภณัฑใน 
ชุมชนไดมาก
ขึ้น 

- กลุมอาชีพเทศบาล
มีแหลงจําหนายสินคา
เพิ่มขึ้น 
- เกิดเครือขายหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
และพัฒนาอาชีพ) 

5 โครงการสนับสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

- เพื่อสนับสนุน
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- สรางความเขาใจและ
เพิ่มพูนความรูในการ
ดําเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สนับสนุนกิจกรรม
เศรษฐกิจชุมชน 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ)

30,000 
(งบเทศบาลฯ)

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ประชาชน
เขาใจและมี
ความรูในการ
ดําเนินชีวิต
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนในเขต 
เทศบาลมคีวามรูและ
ทักษะในการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาชนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดีขึ้นได 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานพัฒนาชุมชน) 

รวม   5    โครงการ - 50,000 160,000 160,000 160,000    
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแขงขัน 
SBMLDโรงเรียนสังกัด 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อเปนการวัดผล
และประเมินผลใน
การดําเนินกิจกรรม 
SBMLD ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- จัดการแขงขันกิจกรรม
SBMLD  ของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
เพื่อใหนักเรียนไดแสดง
ศักยภาพและนําเสนอ
ผลงานที่เปนผลจากการ
ดําเนินโครงการ  SBMLD 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียนใน
สังกัดเขา
รวมกิจกรรม
การแขงขัน
ไดครบทุก
โรงเรียน 

- นักเรียนได
แสดงศักยภาพ
และนําเสนอผล
การดําเนินงาน
โครงการ 
SBMLD 

สํานักการศึกษา 

2 โครงการเชื่อม
สัมพันธไมตรรีะหวาง
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
กับเทศบาลเมืองโอค ุ
อซิุโมะประเทศญี่ปุน
สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคามและ 
เมืองฝางเฉิงกาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

-  เพื่อแลกเปลี่ยน
และพัฒนาดาน
การศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
รอยเอ็ด 

-  เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรี 
โดยการศึกษาดูงานและ
แลกเปลีย่นครู นักเรียน  
ปการศึกษาละ  1ครั้ง 
 

- 
 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

- เทศบาลฯ 
ไดเชื่อมความ
สัมพันธไมตรี
กบั
ตางประเทศ
ไดครบ 
100% 

-  ไดเผยแพร 
ดานการศึกษา
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
พัฒนาการเรียนรู
ของครู นักเรียน
และผูทรงคุณวุฒิ  

สํานักการศึกษา 
(ฝายกิจการ
โรงเรียน) 

 

 

แบบ ผ. 02 
270 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเปดอาคาร
เรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

-   เพื่อเปดอาคารเรยีน
ที่ไดรับการจัดสรรงบ
จากกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น 
 
 

-  เปดอาคารเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เปดอาคาร
ในสังกัด
เทศบาลฯ 
ไดครบ 
100% 

-   เทศบาลมี
อาคารเรยีนที่ดี
และไดทําพิธีเปด
อาคารเรยีน 
อยางเปนทางการ 
 

สํานักการศึกษา 
(ฝายกิจการ
โรงเรียน) 

 

4 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนรวมกับ
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร , 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
โรงเรียนอนุบาลกร
แกว , มหาวทิยาลัย
มหาสารคามและ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรอยเอ็ด 

-  เพื่อจัดระบบการ
เรียนการสอนโดยเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ 
-  สงเสริมใหบุคลากร
ครูไดรับประสบการณ
การจัดการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพื่อใหนักเรียน
ไดรับความรูประสบ-
การณทางวิชาการ 

-  จัดการอบรมนเิทศ
ติดตาม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ในสังกัดเทศบาลฯ   จํานวน  
332 คน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบ 
 

- 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- พนักงาน
ครูและ
นักเรียน
ไดรับการ
พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
ครบ 
100% 

-  โรงเรียนใน
สังกัดบุคลากร
ครู  นักเรียน 
พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 
-  นักเรียนไดรับ
ความรู
ประสบการณ
ทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น  

สํานักการศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
271 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง 
หลักสตูรสถานศึกษา  

-  เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสตูรสถานศึกษาที่
มีมาตรฐาน 
-  เพื่อใหมีการ
ฝกอบรมครูในการ
พัฒนาการใชหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพ 

-  ฝกอบรมครูในการ
พัฒนาการใชหลักสูตร
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

 

160,000 
(งบอุดหนุน) 

- โรงเรียนใน 
สังกัดสามารถ
พัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 
ไดครบทุก
โรงเรียน 

-  โรงเรียนม ี
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน 
-  ครูสามารถ 
พัฒนาการใช 
หลักสตูรได
อยางมี 
ประสิทธิภาพ 

สํานักการศึกษา
(หนวย

ศึกษานิเทศก) 
 

6 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหองสมดุ
โรงเรียน 

- เพื่อใหโรงเรียนมี
หนังสืออานคนควาท่ี
หองสมุดโรงเรียนอยาง
เพียงพอและพัฒนา
ปรับปรุงหองสมดุใหมี
ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

800,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- จัดซื้อ
หนังสือวัสดุ
อุปกรณและ
พัฒนา
ปรับปรุง
หองสมุดให
มีประสิทธ-ิ
ภาพ 
รอยละ100 

- โรงเรียนมี
หนังสือหองสมุด
อานอยางเพียงพอ 
- เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การศึกษาของ
นักเรียน 

สํานักการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

 

แบบ ผ 02 
272 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

-  เพื่อเผยแพรผลงาน
การจัดการศึกษาตอ
ชุมชนระดับภาค 
และระดับประเทศ 
 

-  ครูและนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด  
จํานวน 350 คน รวม 
จัดนิทรรศการและ 
แขงขันทางวิชาการ
การศึกษาระดับภาค 
และระดับประเทศ 
 
 

- 
 

700,000 
(งบเทศบาล) 

 

700,000 
(งบเทศบาล) 

 

700,000 
(งบเทศบาล) 

 

700,000 
(งบเทศบาล) 

 

- นักเรียนได
เขารวมการ
แขงขันทักษะ
ทางวิชาการ
ระดับภาค/
ระดับ 
ประเทศครบ 
100% 
 

-  ไดเผยแพร
โดยแสดง
นิทรรศการ
อยางสมบูรณ 
-  ครูและ
นักเรียนนํา
ชื่อเสียงมาสู
องคกร 

สํานักการศึกษา
(หนวย

ศึกษานิเทศก) 
 

8 โครงการนิเทศ
การศึกษา 

-  เพื่อใหครูไดพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
-  เพื่อพัฒนาคร ู
สูการมีใบประกอบ
วิชาชีพครู 
 

-  นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครู ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

- 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนกังานครู 
ในสังกัดไดรับ
การนิเทศได
ครบ 100% 

-  ครูในสังกัด
โรงเรียน
เทศบาลฯ ได
พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 
-  ครไูดรับการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

สํานักการศึกษา
(หนวย

ศึกษานิเทศก) 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- เพื่อใหโรงเรียนจดั
การศึกษาอยางมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 
 

- ประเมินคณุภาพ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  
8  โรงเรยีน 
ปการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 

- 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- โรงเรียน 
ในสังกัดมีการ
ประกันคณุภาพ 
ครบ 100% 

- โรงเรียนสังกัด 
เทศบาลฯ เขาสู
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง   
 

สํานักการศึกษา
(หนวย

ศึกษานิเทศก) 
 

10 โครงการแขงขัน
กิจกรรมทางวิชาการ 

- เพื่อคัดเลือกตัวแทน
ครูและนักเรียนเขารวม
การแขงขันทางดาน
วิชาการระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

- จัดกิจกรรมแขงขัน
วิชาการสําหรับนักเรยีนเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนเขารวม
แขงขันระดับภาค                               
- คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
คนเกง 5 กลุมสาระไดแก 
ไทย คณติ วิทย สังคมฯ 
อังกฤษ 3 ระดับ คือ ป. 5 
ม.2 และระดับ ม.5 เขา
แขงขันในระดับประเทศ 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- นักเรียนเปน 
ตัวแทนเขารวม 
การแขงขัน
100% 
 
 

 

- ครูและนักเรียนใน

สังกัดโรงเรียน

เทศบาลฯไดรวม

กิจกรรมแขงขัน

วิชาการอยาง

ตอเนื่อง 

สํานักการศึกษา
(หนวย

ศึกษานิเทศก) 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
รวมกับสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
รอยเอ็ด 

-  เพื่อคัดเลือกนักเรยีน
สังกัดเทศบาลเขา
แขงขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด 
-  เพื่อเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการตอชุมชน 

-  นักเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดเปนตัวแทน
ของจังหวัดรอยเอ็ดเขา
รวมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน120 คน ตอป  
ปการศึกษาละ  1 ครั้ง 
 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียน 
ในสังกัดมี
ความพรอมใน
การเขารวม
การแขงขัน
ทักษะทาง
วิชาการระดับ
ภาคครบ 
100% 

-  นักเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
เปนตัวแทนของ
จังหวัดรอยเอ็ด
เขารวมการ
แขงขันทักษะ
ทางวิชาการ
ระดับภาค
ตะวันออก- 
 เฉียงเหนือ 
 
 
 
 

สํานักการศึกษา
(หนวย

ศึกษานิเทศก) 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 
275 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 เงินอุดหนุนสวน
ราชการคาอาหาร
กลางวันนักเรียน 
รร.สังกัด สพป. 
เขต 1 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด
และโรงเรียนเมือง
รอยเอ็ดระดับอนุบาล- 
ป.6 ไดรับประทาน
อาหารและมีรางกายที่
แข็งแรง 

- จางเหมาทําอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล – 
ป.6  จํานวน 6,347 คน
รวม 200 วัน 

- 
 
 

25,388,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

25,388,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

25,388,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

25,388,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- เด็กนักเรียน
โรงเรียน
อนุบาล
รอยเอ็ดและ
โรงเรียนเมือง
รอยเอ็ดระดับ
อนุบาล- ป.6  
ไดรับประทาน
อาหารและมี
รางกายที่
แข็งแรงครบ
รอยละ 100 
 
 
 

- เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
รอยเอ็ดและ
โรงเรียนเมือง
รอยเอ็ดระดับ
อนุบาล- ป.6 ได
รับประทาน
อาหารและมี
รางกายที่
แข็งแรง 

สํานักการศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 
276 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

-  เพื่อให
คณะกรรมการม ี
สวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาดูงาน 

-  จัดประชุม
คณะกรรมการ 
และทัศนศึกษาดูงาน  
จํานวน130คน / 
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- คณะกรรม 
การขั้นพื้นฐาน 
ไดเขารวม
ประชุมครบ 
100% 
ทุกโรงเรียน 
 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีความ
เขาใจในบทบาท
หนาที่เพิ่มขึ้น 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 
 

14 โครงการมอบ
ประกาศนียบตัร
นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาและ
ประชุมกอนปดภาค
เรียน 
 

-  เพื่อมอบ
ประกาศนียบตัร 
นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา 

-  มอบประกาศนียบัตร 
นักเรียนชั้น ป.6  ม.3และ 
ม.6 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จาํนวน  
1,000คน จํานวน 
1 ครั้งตอปการศึกษา 
 
 
 

- 
 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- นักเรียน 
ในสังกัดที่สําเร็จ
การศึกษาและ 
ครูไดเขารวม
กิจกรรมครบ
100% 

-  ผูปกครอง 
นักเรียนและ
ชุมชนไดรวม
กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบตัร 
 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 
 

 
 

แบบ ผ 02 
277 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการเด็กพิการ 
และเด็กพิเศษเรียน 
รวมโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

-  เพื่อใหเด็กพิการ
และเด็กพิเศษไดรับ
การพัฒนาอยาง
ตอเนื่องถูกตองและ
เหมาะสม 

-  เด็กพิการและเด็ก 
พิเศษเรียนรวมโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- 135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

135,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- เด็กพิเศษ
เรียนรวมได
รวมโครงการ 
ครบ 100% 

-  เด็กพิการ
เรียนรวมไดรับ
การพัฒนา
การศึกษาอยาง
ถูกตอง
เหมาะสม 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 
 

16 โครงการพัฒนาการ
เรียนรูนักเรียนและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่
 

- เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ 
การเรยีนรูจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ ของ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตามแหลงเรียนรูตาง ๆ  ทั้ง
ในจังหวัดและตางจังหวัด 

- 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เด็กนักเรียน
ไดเขารวม
ศึกษา 
แหลงเรียน 
ไดครบ 
100% 

- ครู  นักเรียน  
ไดรับความรู
ประสบการณ 
จากแหลงการ
เรียนรู 
ตาง ๆ  เพิ่มขึน้ 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 
 

17 โครงการวันคร ู -  เพื่อระลึกถึงพระคณุ
บูรพาจารย  สงเสริม
และเชิดชูเกียรติคร ู

-  จัดพิธีทําบุญตักบาตร 
-  จัดพิธีการรําลึกพระ
คุณครู จํานวน 250 คน 
 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- พนักงานครู
ในสังกัดไดเขา
รวมโครงการ
ครบ100% 

-  ผูเขารวมงาน
ระลึก 
ถึงพระคุณครู
บูรพาจารยและ
เห็นความสําคัญ
ของอาชีพครู 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 
 

 

แบบ ผ 02 
278 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการโรงเรยีน

กีฬาทองถิ่นจังหวัด

รอยเอ็ด 

 
 
 

-  เพื่อพัฒนาผูเรียนให
มีความรูความสามารถ
เพื่อมุงไปสูความ 
เปนเลิศเฉพาะ
ทางดานกีฬา 
 

-  จัดอบรมใหความรูหรือ
จัดซื้ออุปกรณวัสดฝุกกีฬา
หรือชุดแตงกาย/ชุดฝก
ซอมใหแกนักเรียน
โรงเรียนกีฬาทองถ่ิน
จังหวัดรอยเอ็ด 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

- นักเรียน
โรงเรียนกีฬา
ทองถ่ินสามารถ
พัฒนาทักษะ 
ดานกีฬา 
ไดครบทุก
ประเภทกีฬา 

-  สามารถผลิต
นักกีฬาในนาม
โรงเรียนกีฬา
ทองถ่ินจังหวัด
รอยเอ็ดและเปน
นักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรมเด็ก 

และเยาวชน) 
 

19 โครงการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน   
 

-  เพื่อพัฒนาศูนย
เยาวชนตนแบบ ใน
การออกกําลังกาย
ภายในศูนยเยาวชน 
 
 

-  จัดหาอุปกรณการกีฬา
ในการออกกําลังกาย
ภายในศูนยเยาวชน (เกาะ
กลางบึงพลาญชัย) 
-  ซอมแซมครุภณัฑและ
อุปกรณตาง ๆ ภายในศูนย  
และคาใชจายอื่นท่ี
เกี่ยวของและมีความ
จําเปน ฯลฯ 

- 200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

- สามารถ
สงเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนและ
ประชาชน 
ไดครบทุกดาน
100% 

-  ศูนยเยาวชน
ตนแบบเปนศูนย
ที่ดีสามารถ
ใหบริการแกผูมา
ใชบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
เปนที่ยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรมเด็ก 

และเยาวชน) 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการศูนย
เยาวชนเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อพัฒนาศูนย
เยาวชนตนแบบ ใน
การออกกําลังกายและ
เลนกีฬาภายในศูนย
เยาวชนเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาใหมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
- เพื่อเปนศูนยในการ
รณรงคเพื่อปองกันและ
แกปญหายาเสพตดิ 
 
 

-  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณการ
กีฬา สําหรับใชสําหรับออก
กําลังกายและเลนกีฬา
ภายในศูนยเยาวชน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
(เกาะกลางบึงพลาญชัย) 
-  ซอมแซม วัสดุ ครภุัณฑ
และอุปกรณตาง ๆ ภายใน
ศูนยเยาวชนเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- จัดอบรมพัฒนาเด็ก
เยาวชนท้ังในและนอก
ระบบในการรณรงคเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
 

- 200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

- สามารถ
สงเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนท้ังใน
และนอกระบบ
รวมทั้ง
ประชาชน 
ไดครบทุกดาน
ได 100 

-  ศูนยเยาวชน
ตนแบบเปนศูนย
ที่ดีสามารถ
ใหบริการแกผูมา
ใชบริการไดอยาง
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
ใหเปนท่ียอมรับ
ของบคุคลทั่วไป 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรมเด็ก 

และเยาวชน) 
 

 
 

แบบ ผ 02 
280 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

21 โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด นักเรียน
โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด  
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลรอยเอด็และ
เด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดดื่มนมและ 
มีรางกายแข็งแรง
สมบูรณ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ดังนี ้
- จัดซื้ออาหารเสรมิ 
(นม) สําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ตลอดปงบประมาณ  
จํานวน  3,950 คน 
รวม  260 วัน 
(อนุบาล–ป.6) 
- จัดซื้ออาหารเสรมิ 
(นม) สําหรับนักเรียน
โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด
และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลรอยเอด็ จํานวน 
6,600 คน รวม  260 
วัน 
 

- 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 

21,512,400 
(งบอุดหนุนฯ) 
8,099,000 

 
 
 
 
 
 
 

12,794,600 
 
 
 
 

- จัดซื้อ
อาหารเสริม
ใหแก
นักเรียนใน
สังกัด 
และนอก
สังกัดตั้งแต
ระดับกอน
ประถม 
ศึกษาถึง
ระดับชั้น
ประถม 
ศึกษาปท่ี 6 
ไดรับอาหาร
เสรมิ(นม)
ครบทุกคน 
100% 
 
 

- นักเรียนที่
ไดรับการดืม่
นมมีรางกาย
แข็งแรง
สมบูรณตาม
เกณฑ
มาตรฐานท่ี
กําหนด 

สํานักการศึกษา 
 

แบบ ผ 02 281 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กเลก็ศูนยพัฒนา
เด็กเลก็เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  จํานวน180 คน 
รวม 280 วัน 
- จัดซือ้อาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กเลก็ศูนยวัด
เหนือ จํานวน 35 คน รวม 
280 วัน 
-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนกีฬาทองถิ่น 
จํานวน 60 คน  รวม 260 
วัน 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กเลก็ศูนยพัฒนา
เด็กเลก็หนองหญามา 
จํานวน 50 คน รวม 280 
วัน 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 
 
 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 

352,800 
 

 
 
 

68,600 
 
 
 
109,200 

 
 
 

88,200 
 

   

แบบ ผ 02 
282 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
รอยเอ็ด เด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
และเด็กเล็กประจาํ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุม
สระบัวศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญามา ได
รับประทานอาหาร
และมรีางกายแข็งแรง 

- จางเหมาทําอาหาร  ดังนี้ 

- จางเหมาทําอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
ร.ร.สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  จํานวน  3,950 
คน  รวม  200  วัน   
- จางเหมาทําอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน ร.ร.
เมืองรอยเอ็ด 
และนักเรียน ร.ร.อนุบาล
รอยเอ็ดจํานวน  6,600  
คน  รวม  200  วัน 
- จางเหมาทําอาหารสําหรับ
เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จํานวน  180 คน 280  
วัน 
 

- 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 

 

28,120,000 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 

 

28,120,000 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 

 

28,120,000 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 
 

49,176,000 
(งบอุดหนุนฯ) 
17,800,000 

 
 

 

28,120,000 
 
 
 
 

1,080,000 
 
 
 

- นักเรียน 
ในสังกัดและ
นอกสังกัดตั้งแต
ระดับกอน
ประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 6 
ไดรับอาหาร
กลางวันครบทุก
คน100% 
 

- นักเรียนที่
ไดรับประทาน
อาหาร
กลางวันมี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง
สมบูรณตาม
เกณฑ
มาตรฐานท่ี
กําหนด 

สํานักการศึกษา 
 

 

แบบ ผ 02 
283 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - จางเหมาทําอาหารสําหรับ
เด็กเล็กศูนยวัดเหนือ  
จํานวน  35  คน  รวม  
280  วัน 
-  จางเหมาทําอาหาร
สําหรับนักเรียน ร.ร.กีฬา
ทองถิ่น  จํานวน60 คน  
รวม 200 วัน 
- จางเหมาทําอาหารสําหรับ
เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญามา  จํานวน  50 
คน  รวม  280 วัน 

- 196,000 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 

196,000 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 

196,000 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 

196,000 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

252,000 

   

23 โครงการอบรมและ
รณรงค ครูวิทยากร
แกนนํายาเสพติด
และเจาหนาที่ อปท.
ในสถานศึกษา 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ในการเปน 
ครูวิทยากรแกนนํา 
ยาเสพตดิ  
 

-  อบรมครูวิทยากรแกน
นํายาเสพ-ติด โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
-  รณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

- 247,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

247,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

- สงครูแกน
นํายาเสพติด
เขารับการ
อบรมฯ 
ครบ 100% 
ทุกโรงเรียน 

- พนักงานครู
เทศบาลแกนนํา 
ยาเสพตดิสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพเปน
ที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

สํานักการศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
284 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ 
 

- เพื่อคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
เขารับการอบรมตาม
หลักสตูรตางๆ 

- คัดเลือก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเขารับการอบรม 

- 
 

850,000 
(งบอุดหนุน) 

 

850,000 
(งบอุดหนุน) 

 

850,000 
(งบอุดหนุน) 

 

850,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- พนกังานครู
ในสังกัดได
เขารับการ
อบรม
หลักสตูรที่
กรมสงเสรมิ
การปกครอง
ทองถ่ินจัด
อบรมครบทุก
หลักสตูร 

-ไดครู  และ
บุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
กรมสงเสรมิ
การปกครอง
ทองถ่ินและ
มาตรฐาน
การศึกษาชาต ิ

สํานัก
การศึกษา 

25 โครงการสงเสริม   
รักการอาน 

- เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาใหเด็กนักเรียน
รักการอานมีความ
อยากรูอยากเรียน 
อยากศึกษาคนควา 

- จัดหาหนังสือประเภท
ตาง ๆ และจดักิจกรรมใน
การสงเสริมรักการอาน
ใหแกเด็กนักเรยีนในสังกัด 

- 
 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- เด็กนักเรียน
รักการอาน
เพิ่มขึ้น 
ครบรอยละ 
100 

- สามารถ
สงเสริมและ
พัฒนาใหเด็ก
นักเรียนรักการ
อานมีความ
อยากรูอยาก
เรียนอยากศึกษา
คนควาเพิ่มขึ้น  

สํานัก
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
285 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูของ
โรงเรียนสําหรับ
เปนฐานในการ 
จัดการศึกษาตลอด
ชีวิต 
 

-  เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดใหเปน 
แหลงเรียนรูของชุมชน 
-  เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ  
ใหเปนฐานในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 
 

-โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  จํานวน  8  
โรงเรียน  เปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน 
-  ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  จํานวน  
20  ชุมชน  สามารถใช
โรงเรียนเปนฐานในการ
เรียนรูตลอดชวีิต 
 

- 
 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

400,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- โรงเรียนใน
สังกัด
สามารถ
พัฒนาแหลง
เรียนใน
โรงเรียนได
ครบ 
ทุกโรงเรียน 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเปนแหลง
เรียนรูของชุมชน 
และเปนฐานในการ
จัดการศึกษา 
ตลอดชวีิต 
-  เกิดความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน วัด 
และชุมชน ในการ
จัดการศึกษาตลอด
ชีวิต 

สํานัก
การศึกษา 

27 โครงการศูนยการ
เรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-  เพื่อพัฒนาแหลง
เรียนรูใหแกเด็กใน
ระดับปฐมวัย 
 

-  จัดศูนยการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยโรงเรยีนในสังกัด
เทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 350,000 

(งบอุดหนุน) 

350,000 

(งบอุดหนุน) 

350,000 

(งบอุดหนุน) 

350,000 

(งบอุดหนุน) 

- สามารถ
พัฒนาแหลง
เรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
ในโรงเรียน 

- โรงเรียนในสังกัดเปน
แหลงเรียนรูอยูใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
 

สํานัก
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ 02 
286 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการพัฒนา 
ครูผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพื่อใหครูผูดูแลเด็ก
เล็กมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาเขา
รับการอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ 

-  คัดเลือกครผููดูแลเด็ก
เล็กเขารับการอบรมตาม
หลักสตูรตาง ๆ  

- 63,000 

(งบอุดหนุน) 

63,000 

(งบอุดหนุน) 

63,000 

(งบอุดหนุน) 

63,000 

(งบอุดหนุน) 

- พนักงานครู/
ผูดูแลเด็กเขา
รับการอบรม
ตามหลักสูตรที่
กรมฯ จัดได
ครบ 100% 

-  ครูผูดูแลเด็ก
เล็กมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษากรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
และมาตรฐาน
การศึกษาชาต ิ
 

สํานักการศึกษา 

29 โครงการประกวด
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่จัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน 

-  เพื่อใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดรับรางวัล 
การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน 

-  เทศบาลเมืองรอยเอด็ , 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีการจดัทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดนเพื่อสงเขาประกวด 
 
 

- 
 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
สงแผนเขา
ประกวด 
ไดครบ100% 

-  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด , ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมี
การจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน 

สํานักการศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
287 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการเขารวม
ชุมนุมลูกเสือ
ทองถ่ินไทย   

-  เพื่อเขารวมการ
ชุมนุมลูกเสือไทย
ทองถ่ินไทย 
- เพื่อสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

-  ลูกเสือ-ยุวกาชาดและ
เนตรนารี โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเขา
รวมชุมนุมลูกเสือทองถิ่น
ไทยกับจังหวัดท่ีเปน
เจาภาพ 

- 50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

50,000 
(งบอุดหนุน) 

- เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด
สามารถเขา
รวมโครงการ
ชุมนุมลูกเสือ
ทองถ่ินไทยได
ครบ100% 

- ลูกเสือ-ยุวกาชาด
และเนตรนารี 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดรับ
ประสบการณเพิ่ม 
มากขึ้น 
 

สํานักการศึกษา 

31 โครงการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอน
โดยการมีสวนรวม
ของครูชุมชนและ
นักเรียน 

- เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาใหเด็กนักเรียน
ไดมสีื่อในการจัดการ
เรียนการสอนรวมกัน
ระหวางครู ชุมชน 
นักเรียน 
 

- จัดทําสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมสีวนรวมของ
ครูชุมชนและนักเรียน
ใหแกโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 

- 
 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

280,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- โรงเรียนมสีื่อ
การเรยีนการ
สอนครบรอย
ละ 100 

- สามารสงเสริม
และพัฒนาใหเด็ก
นักเรียนไดมสีื่อใน
การจัดการเรยีน
การสอนรวมกัน
ระหวางครู ชุมชน 
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

สํานักการศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
288 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
ในการพัฒนา 
ทองถ่ิน (SBMLD) 
 

-  เพื่อสรางความเขมแข็ง
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
- เพื่อสงเสริมใหโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชน
เรียนรูตลอดชีวิต 

-  แตงตั้งคณะกรรมการ 
ขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการ
ศึกษาและชุมชนรวม
วางแผนในการดําเนินงาน
โครงการเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของ
ชุมชน 

- 
 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
สามารถพัฒนา
โครงการ
(SBMLD) 
ไดครบทุก
โรงเรียน 

-  โรงเรียน
ตนแบบที่มี
การบริหาร
จัดการโดยใช
โรงเรียนเปน
ฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

สํานักการศึกษา 
(ฝายบริหาร
การศึกษา) 

 
 

 

33 โครงการจดัการ
แขงขันทักษะทาง
วิชาการ
ระดับประเทศ 

- เพื่อสงเสริม สนับสนุน
ใหครู เด็กและเยาวชน
ไดพัฒนาทักษะ  ความรู
และไดแสดงความรู
ความสามารถ 
- เพื่อเปนการกระตุนให
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 

- จัดการแขงขันทักษะทาง
วิชาการสําหรับตัวแทนครู
และนักเรียนสังกัด อปท.
ภาคเหนือ  ภาคกลาง 
ภาคใต  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
จํานวน 95 กิจกรรม 

- 5,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- - - - ครู นักเรียน
สังกัด อปท. ได
พัฒนาทักษะ
ความรู
ความสามารถ 
100% 

- ครูเด็กและ
เยาวชนได
พัฒนาทักษะ
ความรูและ 
ไดแสดงความรู
ความสามารถ
อยางเต็ม
ศักยภาพ 

สํานักการศึกษา 
(งานนิเทศก) 

 
 

แบบ ผ 02 
289 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการสงเสริม
การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและ
การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา
พอเพียงสู “การ
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมให
นักเรียน  ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรูความ
เขาใจ และปฏบิัติตน
เปนแบบอยางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 
เมืองรอยเอ็ดเปนแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- นักเรียน
เขาใจหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงรอย
ละ 100 

- นักเรียน
สามารถนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป
เผยแพรใน
ชุมชนและ
นําไปปฏิบตัิ
ตอไดอยาง
เหมาะสม 

สํานักการศึกษา 
(งานนิเทศก) 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
290 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 การจัดงาน
มหกรรมการจดั
การศึกษาทองถ่ิน
ระดับประเทศ 

- เพื่อจัดประชุมทาง
วิชาการกําหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน             
- เพื่อเปนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกัน
และกัน ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่
จัดการศึกษา               
- เพื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานการจัด
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินให
ประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบถึงศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการ
จัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- จัดนิทรรศการแสดงผล
งานการ 
จัดการศึกษาของ อปท.ทั่ว
ประเทศ                       
- จัดการประชมุ เสวนา
แลกเปลีย่นทางวิชาการ
เกี่ยวกับทิศทางการจัด
การศึกษาทองถ่ิน
ประกอบดวยการ 
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับขั้นพื้นฐานและ
ระดับอาชีวศึกษา 

- 31,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- - - - รอยละ 100 
ของ อปท. เขา
รวมการจดั
นิทรรศการ
แสดงผลงาน
การจัด
การศึกษา       
- ประชาชน
ทั่วไปไดรับ
ทราบถึง
ศักยภาพและ
ขีด
ความสามารถ
ในการจัด
การศึกษาของ 
อปท. มากขึ้น 

- ประชาชน
ทั่วไปไดรับ
ทราบถึง
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การจัด
การศึกษาของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน                
- เกิดการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูซึ่งกันและ
กันระหวางอปท.
และสถาบัน 
การศึกษาอื่นๆ 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

 

แบบ ผ 02 291 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการสรางและ
พัฒนาเครือขายการ
จัดทําแผนและ
งบประมาณทาง 
การศึกษา 

- เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมีการพัฒนา
เครือขายการจัดทําแผน
และงบประมาณ
ทางการศึกษา 
 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีการจดัทํา
แผน และมีการพัฒนา
เครือขายการจัดทําแผนและ
งบประมาณทางการศึกษา 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียน
ในสังกัดมีการ
จัดแผนและ
พัฒนา 
เครือขายฯ  
รอยละ 100 

- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
โรงเรียนในสังกัด
มีแผนพัฒนา
และงบประมาณ
ทางการศึกษาที่
ดี 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

37 โครงการศูนยการ
เรียนรูดานการ
ทองเที่ยวใน
สถานศึกษา 

- เพื่อใหโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเปนแหลง
เรียนรูดานการ
ทองเที่ยวใน
สถานศึกษา 

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
สามารถเปนแหลงเรียนรู
ดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
สามารถ
พัฒนาแหลง
เรียนรูดาน
การทองเที่ยว
ในสถานศึกษา
รอยละ 100 

- โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
เปนแหลงเรียนรู
ดานการทอง
เทียว 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

 
 

แบบ ผ 02 
292 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 คาใชจายกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหทุกคนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสงเสรมิเด็ก
เกงใหมีความเปนเลิศ
และแกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น 

- นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- นักเรียน
ไดรับการ
พัฒนา
สูงขึ้นรอย
ละ 100 

- นักเรียนทุกคน
ไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
สงเสริมเด็กเกงใหมี
ความเปนเลิศและ
แกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออนให
มีศักยภาพสูงขึ้น 
 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

39 คาใชจายกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญามา 

- เพื่อใหทุกคนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสงเสรมิเด็ก
เกงใหมีความเปนเลิศ
และแกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น 

- นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญามา 

- 20,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- นักเรียน
ไดรับการ
พัฒนา
สูงขึ้นรอย
ละ 100 

- นักเรียนทุกคน
ไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
สงเสริมเด็กเกงใหมี
ความเปนเลิศและ
แกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออนให
มีศักยภาพสูงขึ้น 
 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

 

แบบ ผ 02 
293 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 คาอุปกรณการเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญามา 

- เพื่อใหเด็กนกัเรียน
ไดรับสื่อการเรียนครบ
ตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

- นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญามา 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- เด็กนักเรียน
ไดรับอุปกรณ
การเรยีนครบ
รอยละ 100 

- เด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียน
ไดครบตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 
 

สํานักการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

41 คาอุปกรณการเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนครบ
ตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

- นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- เด็กนักเรียน
ไดรับอุปกรณ
การเรยีนครบ
รอยละ 100 

- เด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียน
ไดครบตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

42 คาหนังสือเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนครบ
ตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

- นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- เด็กนักเรียน
ไดรับหนังสือ
เรียนครบ 
รอยละ 100 

- เด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียน
ไดครบตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

 
 

แบบ ผ 02 
294 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 คาหนังสือเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญามา 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนครบ
ตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

- นักเรียนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กหนองหญามา 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- เด็กนักเรียน
ไดรับหนังสือ
เรียนครบ 
รอยละ 100 

- เด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียน
ไดครบตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 
 

สํานักการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

44 คาเครื่องแบบ
นักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
นําไปเลือกซื้อ
เครื่องแบบนักเรยีน 

- นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 40,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- นักเรียนไดรับ
เครื่องแบบครบ
รอยละ 100 
 

- นักเรียนไดรับ
เครื่องแบบครบ 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

45 คาเครื่องแบบ
นักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กหนองหญามา

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
นําไปเลือกซื้อ
เครื่องแบบนักเรยีน 

- นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญามา 

- 20,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- เด็กนักเรียน
ไดรับ
เครื่องแบบครบ
รอยละ 100 

- เด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียน
ไดครบตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

 
 

แบบ ผ 02 
295 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 คาใชจายในการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลบริหาร
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

- เพื่อใหสถานศึกษา
ไดรับการนิเทศ ตดิตาม 
ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจ 
ติดตาม และ
ศึกษานิเทศก
ผูรับผิดชอบอยางทั่วถึง 
ตอเนื่องเปนระบบและ 
มีคุณภาพ  
- เพื่อสงเสริมการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- 2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
ไดรับการ
นิเทศติดตาม
ผลรอยละ 
100 

- สถานศึกษาใน
สังกัดไดรับการ
พัฒนาใหสามารถ
บริหารจดั
การศึกษาไดอยาง
มีคุณภาพ 
- นักเรียนไดรับ
การพัฒนา ทุก
ดานตามที่
หลักสตูรกําหนด 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

47 คาใชจายในการ
สงเสริมองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินที่จัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน 

- เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ไดรับรางวัลการจัด
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมีการจดั
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน 

- 500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียน
ในสังกัดมีการ
จัดแผนแผนฯ
ดีเดน  
รอยละ 100 

- ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก โรงเรียน
ในสังกัดมี
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

 

แบบ ผ 02 
296 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ 
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเพื่อเขา 
สูประเทศไทย 4.0 

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหสํานักการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
จัดหาและพัฒนา
นวัตกรรมการบรหิารจดั
การศึกษาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ี
ครอบคลมุทั้งดาน
บริหารวิชาการ ดาน
บริหารทั่วไป ดาน
บริหารงานบุคคลและ
ดานบริหารงบประมาณ 
- เพื่อนําไปสูการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหมตาม
ยุทธศาสตรประเทศ
ไทย4.0 

- สํานักการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
จัดหาและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. 
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 
ที่มีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการศึกษาดวยระบบดิ
จิตัล สาํหรับเปนกลไกใน
การสงเสริม สนับสนุน 
กํากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

4,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

4,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

4,050,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- สํานัก
การศึกษาและ
สถานศึกษาใน
มีระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส 
และมรีะบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ตที่
มีเสถียรภาพ 
รอยละ 100 

- สํานักการศึกษา
และสถานศึกษา
ในสังกัดมีระบบ
การบริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส 
และมรีะบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ตที่มี
เสถียรภาพและมี
ความเร็วสูง มี
ศักยภาพและมี
ความพรอมใน
การบริหารจัด
การศึกษาเพื่อเขา
สูประเทศไทย 
4.0 

สํานัก
การศึกษา 

(งานโรงเรียน) 

 

แบบ ผ 02 297 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขับเคลื่อน
การสรางภูมิคุมกัน 
ยาเสพตดิในเด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา 

-เพื่อใหเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาภายใน
เขตเทศบาลและ
ทองถ่ินใกลเคียง  มี
ภูมิคุมกันยาเสพติด 
 

- จัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนในการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับ
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
และทองถ่ินใกลเคียงใหมี
ทักษะในการประกอบ
อาชีพตาง ๆ สามารถสราง
รายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัวมภีูมิคุมกันยาเสพ
ติดและอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข 
 
 
 
 

- 
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

- เด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา
ภายในเขต
เทศบาลมี
ภูมิคุมกันยา
เสพติดครบ 
รอยละ 100% 
 

- เด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา
ในเขตเทศบาล 
มีภูมิคุมกัน 
ยาเสพตดิ
สามารถอยู
รวมกับสังคมได
อยางมีความสุข 
 

สํานัก
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็กยากจน
ระดับประถมศึกษา 
 

- เพื่อลดภาระ
คาใชจายผูปกครอง
ของนักเรียนยากจนให
ไดรับการศึกษาดีขึ้น 
 

- เด็กนักเรียนยากจน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล
จํานวน 2,774 คน 
 
 

- 1,180,000 
(งบอุดหนุน) 

1,180,000 
(งบอุดหนุน) 

1,180,000 
(งบอุดหนุน) 

1,180,000 
(งบอุดหนุน) 

- เด็กนักเรียน
ยากจนไดรับ
ปจจัยพื้นฐาน
ครบรอยละ
100 

- ทําใหลดภาระ
คาใชจาย
ผูปกครองของ
นักเรียนยากจน
ใหไดรับ
การศึกษาดีขึ้น 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

51 คาจัดการเรียนการ
สอนรายหัวระดบั
อนุบาล 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนโรงเรียนสังกัด
ไดรับสื่อการเรียนครบทั้ง 
762 คน 
 

- 
 

1,295,400 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,295,400 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,295,400 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,295,400 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- เด็กนกัเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

52 คาจัดการเรียนการ
สอนรายหัวศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

272,000 

(งบอุดหนุน) 
 

272,000 

(งบอุดหนุน) 
 

272,000 

(งบอุดหนุน) 
 

272,000 

(งบอุดหนุน) 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

 

แบบ ผ 02 
299 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 คาจัดการเรียนการ
สอนรายหัวศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญามา 
 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียน ศพด.2 
 

- 
 

51,000 

(งบอุดหนุน) 
 

51,000 

(งบอุดหนุน) 
 

51,000 

(งบอุดหนุน) 
 

51,000 

(งบอุดหนุน) 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

54 คาจัดการเรียนการ
สอนรายหัวระดบั
ประถมศึกษา 
 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

5,549,900 
(งบอุดหนุน) 

 
 

5,549,900 
(งบอุดหนุน) 

 
 

5,549,900 
(งบอุดหนุน) 

 
 

5,549,900 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

55 คาอุปกรณการเรียน
ระดับประถมศึกษา 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

1,139,000 

(งบอุดหนุน) 
 

1,139,000 

(งบอุดหนุน) 
 

1,139,000 

(งบอุดหนุน) 
 

1,139,000 

(งบอุดหนุน) 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 
300 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 คาอุปกรณการ
เรียนระดับอนุบาล 
 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

152,400 
(งบอุดหนุน) 

152,400 
(งบอุดหนุน) 

152,400 
(งบอุดหนุน) 

152,400 
(งบอุดหนุน) 

- เด็ก
นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ 
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับสื่อ
การเรยีนไดครบ
ตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

57 คาเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

- เพื่อใหนักเรียนนําไป
เลือกซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 
 

2,103,120 

(งบอุดหนุน) 
 

2,103,120 

(งบอุดหนุน) 
 

2,103,120 

(งบอุดหนุน) 
 

2,103,120 

(งบอุดหนุน) 
 

- นักเรียน
ไดรับ
เครื่องแบบ
ครบรอยละ 
100 

- นักเรียนไดรับ
เครื่องแบบคนละ 
2 ชุด 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพสัดุ) 

 
 

58 คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีนระดับ
ประถมศึกษา 

- เพื่อใหทุกคนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสงเสรมิเด็ก
เกงใหมีความเปนเลิศ
และแกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น 

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษาโรงเรยีนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 
 

1,402,080 

(งบอุดหนุน) 
 

1,402,080 

(งบอุดหนุน) 
 

1,402,080 

(งบอุดหนุน) 
 

1,402,080 

(งบอุดหนุน) 
 

- นักเรียน
ไดรับการ
พัฒนาสูงขึ้น
รอยละ 100 

- นักเรียนทุกคน
ไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
สงเสริมเด็กเกงใหมี
ความเปนเลิศและ
แกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออน
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

 

แบบ ผ 02 
301 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับมธัยมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
 

- เพื่อใหนกัเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสงเสรมิเด็ก
เกงใหมีความเปนเลิศ
และแกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น  

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 
 

- 
 

1,076,240 

(งบอุดหนุน) 
 

1,076,240 

(งบอุดหนุน) 
 

1,076,240 

(งบอุดหนุน) 
 

1,076,240 

(งบอุดหนุน) 
 

- นักเรียน
พัฒนา
ศักยภาพ
สูงขึ้นรอยละ 
100 

- นักเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสงเสรมิ
เด็กเกงใหมีความ
เปนเลิศและแกไข
ขอบกพรองของ
นักเรียนออนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น  

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

61 คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

- เพื่อใหนักเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสงเสรมิเด็ก
เกงใหมีความเปนเลิศ
และแกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น  

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 
 

- 

 

380,000 

(งบอุดหนุน) 

 

380,000 

(งบอุดหนุน) 

 

380,000 

(งบอุดหนุน) 

 

380,000 

(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียน
พัฒนา
ศักยภาพ
สูงขึ้นรอยละ 
100 

- นักเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสงเสรมิ
เด็กเกงใหมีความ
เปนเลิศและแกไข
ขอบกพรองของ
นักเรียนออนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น  
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

 
 

แบบ ผ 02 
302 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา  งานระดบักอนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 คาใชจายกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนระดับ
อนุบาล 
 

- เพื่อใหทุกคนไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสงเสรมิเด็ก
เกงใหมีความเปนเลิศ
และแกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น 

- นักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- 
 

327,660 

(งบอุดหนุน) 
 

327,660 

(งบอุดหนุน) 
 

327,660 

(งบอุดหนุน) 
 

327,660 

(งบอุดหนุน) 
 

- นักเรียน
ไดรับการ
พฒันาสูงข้ึน
รอยละ 100 

- นักเรียนทุกคน
ไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
สงเสริมเด็กเกงใหมี
ความเปนเลิศและ
แกไขขอบกพรอง
ของนักเรียนออน
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

63 คาเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ
อนุบาล 
 

- เพื่อใหนักเรียนนําไป
เลือกซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

- เด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

457,200 
(งบอุดหนุน) 

457,200 
(งบอุดหนุน) 

457,200 
(งบอุดหนุน) 

457,200 
(งบอุดหนุน) 

- เด็ก
นักเรียน
ไดรับเครื่อง 
แบบครบ 
รอยละ 100 

- เด็กนักเรียนไดรับ
เครื่องแบบคนละ 
2 ชุด 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

64 คาหนังสือเรยีน
ระดับอนุบาล -  
ป.6 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับอนุบาล– 
ป.6 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

2,083,610 
(งบอุดหนุน) 

 
 

2,083,610 
(งบอุดหนุน) 

 
 

2,083,610 
(งบอุดหนุน) 

 
 

2,083,610 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- เด็ก
นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
ครบรอยละ 
100 

- นักเรียนไดรับสื่อ
การเรยีนไดครบ
ตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

แบบ ผ 02 
303 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับมธัยมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561  

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565  
(บาท) 

64 คาเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

- เพื่อใหนักเรียนนําไป
เลือกซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

550,350 
(งบอุดหนุน) 

550,350 
(งบอุดหนุน) 

550,350 
(งบอุดหนุน) 

550,350 
(งบอุดหนุน) 

- นักเรียน
ไดรับ
เครื่องแบบ
ครบ 
รอยละ 100 
 

- นักเรียนไดรับ
เครื่องแบบคนละ  
2 ชุด 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

65 คาเครื่องแบบ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
 

- เพื่อใหนักเรียนนําไป
เลือกซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

- นักเรียน
ไดรับ
เครื่องแบบ
ครบ 
รอยละ 100 
 

- นักเรียนไดรับ
เครื่องแบบคนละ  
2 ชุด 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

66 คาจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

4,280,500 
(งบอุดหนุน) 

 
 

4,280,500 
(งบอุดหนุน) 

 
 

4,280,500 
(งบอุดหนุน) 

 
 

4,280,500 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับสื่อ
การเรยีนไดครบ
ตามนโยบายเรียน
ของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

 

แบบ ผ 02 
304 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับมธัยมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 คาจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

1,520,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,520,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,520,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,520,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

68 คาจัดการเรียนการ
สอนรายหัว (Top 
Up) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน                                                                                                             

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

636,000 

(งบอุดหนุน) 
 

636,000 

(งบอุดหนุน) 
 

636,000 

(งบอุดหนุน) 
 

636,000 

(งบอุดหนุน) 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 
 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

69 คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียน
ยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- 
 

1,101,000 

(งบอุดหนุน) 

1,101,000 

(งบอุดหนุน) 

1,101,000 

(งบอุดหนุน) 

1,101,000 

(งบอุดหนุน) 

- นักเรียน
ไดรับ
ปจจัยพื้นฐาน
ครบ รอยละ 
100 
 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
 

 
 

แบบ ผ 02 
305 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานระดับมธัยมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 คาหนังสือเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา    
ม.1 - ม. 6 
 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ ม.1 – 
 ม.6 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

1,530,000 
(งบอุดหนุน) 

1,530,000 
(งบอุดหนุน) 

1,530,000 
(งบอุดหนุน) 

1,530,000 
(งบอุดหนุน) 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
71 คาอุปกรณการ

เรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- 
 

513,660 
(งบอุดหนุน) 

 
 

513,660 
(งบอุดหนุน) 

 
 

513,660 
(งบอุดหนุน) 

 
 

513,660 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
72 คาอุปกรณการ

เรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับสื่อการเรียนได
ครบตามนโยบายเรยีน
ของรัฐบาล 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- 
 

184,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

184,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

184,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

184,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียน
ไดรับสื่อการ
เรียนไดครบ
รอยละ 100 

- นักเรียนไดรับ
สื่อการเรียนได
ครบตามนโยบาย
เรียนของรัฐบาล 

สํานัก
การศึกษา 
(งานพัสดุ) 

 
73 โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ แก
เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 

-  เพื่อใหนักเรียนรูจัก
โทษของยาเสพติด 

-  จัดอบรมนักเรยีนใน
สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จํานวน  100 คน  ให
หางไกลจากสิ่งเสพติดให
โทษ 

- 50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน 
ทุกโรงเรียนได
เขารวม
กิจกรรมครบ
ทุกโรงเรียน 

- นักเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
หางไกลจากสิ่ง
เสพติดใหโทษ 
 

- สํานัก
การศึกษา 

(งานการกิจกรรม 
เด็กและเยาวชน) 

 

 

แบบ ผ 02 
306 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานศึกษาไมกาํหนดระดบั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการประกวดวง
ดนตรี “พลาญชัย 
มิวสิค เฟสติวัล” 

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหเยาวชนไดแสดงออก
ถึงความสามารถและ
หันมาเลนดนตรีมาก
ยิ่งข้ึน 

- จัดประกวดวงดนตรีเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนให
เยาวชนไดใหความสนใจ
ในการแสดงออกทางดาน
ดนตรี แสวงหาความรู
ความสามารถและหันมา
เลนดนตรีมากยิ่งข้ึน 

- 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดประกวด
วงดนตรีเพื่อ
สงเสริม
สนับสนุนให
เยาวชนไดให
ความสนใจใน
การแสดงออก
ทางดานดนตร ี
100% 

- ทําใหเยาวชน 
ไดแสดงออกถึง
ความสามารถ
และหันมาเลน
ดนตร ี
- เยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

สํานัก
การศึกษา 

75 โครงการพัฒนา
ภาษาตางประเทศ 
 

- เพื่อใหครู นักเรียน 
ไดรับความรู
ภาษาตางประเทศ  
จากเจาของภาษาและ 
ผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานภาษา 
 

- รับชาวตางชาติมาชวย
พัฒนาการเรียน
ภาษาตางประเทศ 
ในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาล จํานวน  8  
โรงเรียน 
 

- 
 

2,450,500 
(งบเทศบาลฯ)

 
 

2,530,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 

2,530,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

2,530,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- นักเรียนใน 
สังกัดไดเตรียม
ความพรอม 
AECครบ 
100% 

 - ครู  นักเรยีน   
ไดรับความรู 
ดานภาษาตาง 
ประเทศเพิม่ขึ้น 

สํานัก
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ 02 
307 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1  แผนงาน   การศึกษา  งานศึกษาไมกาํหนดระดบั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 (บาท) 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 (บาท) 

76 โครงการคายวิชาการ - เพื่อใหนักเรียนได
ศึกษาเรียนรูนอก
หองเรียนโดยใช
กระบวนการกลุม      
- เพื่อใหครูได
แลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่ง
กันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมเขาคาย
วิชาการนักเรียน  
ป. 5 - 6 และนักเรียน 
อบ. 2 จํานวน 900 คน 
8 กลุมสาระ  1 กลุม
ปฐมวัย 

- 
 

225,000 
(งบเทศบาลฯ) 

225,000 
(งบเทศบาลฯ) 

225,000 
(งบเทศบาลฯ) 

225,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน
เขารวม
กิจกรรม 
100% 

- นักเรียนได
ความรูจากการ
เรียนรู 
นอกหองเรียน 

สํานักการศึกษา
(หนวย

ศึกษานิเทศก)   
 

รวม  76  โครงการ - 186,437,020 149,937,020 149,937,020 149,937,020    

 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเก็บตัว

ฝกซอมนักกีฬา    

กอนเขารวมการ 

แขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงประเทศ

ไทย รอบคัดเลือก

ระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและ 

รอบชิงชนะเลิศ 

ระดับประเทศ 

- เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

และเตรียมความ

พรอมรางกายของ

นักกีฬากอนเขารวม

การแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทยรอบ

คัดเลือกระดับภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือและรอบชิง

ชนะเลิศ 

ระดับประเทศ 

ทําการฝกซอมเกบ็ตวันกักฬีา  ดงันี ้

1 ฟุตบอล 12,14,16,18 ปรุนละ
18 คน  รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล12,14,16,18ป รุนละ 
12 คน  รวม 48 คน 
3.วอลเลยบอลชาย/หญิง
12,14,16,18 ป  รุนละ  12  คน  
รวม  96  คน 
4. วอลเลยบอลชายหาด ชาย/หญิง   
12,14,16 ,18ป รุนละ 2 คน 
รวม 16 คน 
5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง12,14, 
16,18 ป  รุนละ 5 คน  รวม  40 คน 
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 
12,14,16,18 ป  รุนละ  4  คน  
รวม  32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18 
ป  รุนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 
ป  รุนละ  15  คน  รวม  120 คน 

- 

 

1,050,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,050,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,050,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,050,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

-นักกีฬา

ตัวแทน

เทศบาล เมือง

รอยเอ็ดทุก

ชนิดกีฬา

สามารถ 

เขาคาย

ฝกซอมเพ่ือเขา

รวม 

การแขงขัน 

กีฬา อปท.

ระดับประเทศ

ไดครบ 

100% 

- นักกีฬามีความ

พรอมที่จะเขา

รวมการแขงขัน

กีฬานักเรียน

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแหง 

ประเทศไทยรอบ

คัดเลือกระดับ

ภาคตะวันออก

เฉียง 

เหนือและรอบชิง

ชนะเลิศ

ระดับประเทศ  

 โดยมีนักกีฬาเขา

รวมการเก็บตัว

ฝกซอมครบ 

ทุกชนิดกีฬา 

สํานักการศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
309 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   9. หมากรุกชาย/หญิง  อาย ุ
12,14,16,18ป  
รุนละ  2  คน  รวม  16 คน 
10.หมากฮอส ชาย/หญิงอายุ
12,14,16,18ป รุนละ 2 คนรวม 16
คน 
11.บาสเกตบอล รุน16 ,18 ป ชาย/
หญิง รวม 48 คน 
12. แบตมินตัน 12,14,16 ,18 ป  
รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 
13. วิ่งมินิมาราธอนรุน 12,14,16 
,18 ป รุนละ  4  คน  รวม  16 คน 

 
 
 
 

 

        

 
 

แบบ ผ 02 
310 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียน
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหง
ประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 
 

-   เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
แหงประเทศไทยรอบ
คัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ทําการฝกซอมเกบ็ตวันกักฬีา  ดงันี ้

1. ฟุตบอล 12,14,16,18ปรุนละ 18 
คน รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล 12,14,16,18ป รุนละ 12 
คน รวม 48คน 
3. วอลเลยบอลชาย/หญิง
12,14,16,18  ป  รุนละ  12  คน  
รวม  96  คน 
4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง   
12,14,16 ,18ป รุนละ 2คน  
รวม 16 คน 
5.  เซปกตะกรอชาย/หญิง
12,14,16,18ป   
รุนละ  5  คน รวม  40 คน 
6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 
,18 ป  รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ป  
รุนละ  6  คน  รวม  48 คน 
 

- 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

-นักกีฬา

ตัวแทน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดทุก

ชนิดกีฬา

สามารถเขา

คายฝกซอม

เพื่อเขารวม 

การแขงขันกี

กีฬา อปท.

ระดับภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือได

ครบ 100% 

- นักกีฬาได

เขารวมการ

แขงขันกีฬา

นักเรียนองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ินแหง

ประเทศไทย

รอบคัดเลือก

ระดับภาค

ตะวันออกเฉียง 

เหนือครบทุก

ชนิดกีฬา 

สํานักการศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
311 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป   
รุนละ  15  คน  รวม  120 คน 
9. หมากรุกชาย/หญิง อายุ12,14,16,18
ป รุนละ  2  คน  รวม  16 คน 
10.หมากฮอส ชาย/หญิงอายุ
12,14,16,18ป รุนละ 2 คนรวม 16คน 
11.บาสเกตบอล รุน16 ,18 ป ชาย/หญิง  
รวม 48 คน 
12. แบตมินตัน 12,14,16 ,18 ป  
รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 
13.วิ่งมินิมาราธอนรุน 12,14,16 ,18 ป  
รุนละ  4  คน  รวม  16 คน 
 
 
 
 

        

 
 
 

แบบ ผ 02 
312 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสง 

นักกีฬาเขา 

รวมการแขงขัน

กีฬานักเรียน 

องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

แหงประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ 

 

 

-  เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการ

แขงขันกีฬานักเรียน 

องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินแหง

ประเทศไทยรอบชิง

ชนะเลิศ

ระดับประเทศ 

 

 

-  จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

ระดับภาคฯ ครบทุกชนิดกฬีา ดังนี ้

1)ฟุตบอล 12,14,16,18 ป รุนละ 
18 คน รวม 72 คน 
2)ฟุตซอล 12,14,16,18 ป รุนละ 
12  คนรวม 48 คน 
3)วอลเลยบอล ชาย/หญิง
12,14,16,18 ป  รุนละ  12 คน  
รวม  96  คน 
4)วอลเลยบอลชายหาด ชาย/หญงิ  
12,14,16,18 ป รุนละ 2 คน รวม 
16 คน 
5)เซปกตะกรอชาย / หญิง
12,14,16,18 ป  รุนละ 5 คน 
รวม 40 คน 
 

- 

 

1,300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

1,300,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

- นักกีฬา
ตัวแทน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
ทุกชนิดกีฬา
สามารถเขา
รวมการ
แขงขันกีฬา 
อปท.ระดับ 
ประเทศได
ครบ 100% 

-  นักกีฬาได
เขารวมการ
แขงขัน 
กีฬานักเรียน 
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
ระดับ 
ประเทศครบ 
ทุกชนิดกีฬา 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

 
 

313 แบบ ผ 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 
12,14,16,18ป  รุนละ  4  คน  รวม  
32 คน 
7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16, 
18ป  รุนละ  6  คน  รวม  48 คน 
8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16, 
18ป รุนละ  15  คน  รวม  120 คน 
9. หมากรุกชาย/หญิง 12,14,16,18
ป รุนละ  2  คน  รวม  16 คน 
10.หมากฮอส ชาย/หญิงอายุ
12,14,16,18ป รุนละ  2  คน  รวม  
16 คน 
11.บาสเกตบอล รุน 16,18 ปชาย/
หญิงรวม 48 คน 
12 แบตมินตัน 12,14,16 ,18 ป รุน
ละ  4  คน  รวม  32 คน 
13 วิ่งมินิมาราธอนรุน 12,14,16,18 
ปรุนละ  4  คน  รวม  16 คน 

        

 

แบบ ผ 02 
314 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแขงขัน 
กีฬาเอ็กซตรมี 
 (EXTREME)  
พลาญชัยคัพ 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดออก
กําลังกายและเลนกีฬา
เอ็กซตรีม (EXTREME) 
-  เพื่อเปนการสราง
เกราะปองกัน 
ยาเสพตดิ 

-  จัดการแขงขันกีฬา
เอ็กซตรีม ( EXTREME) 
ใหกับเด็ก เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดรอยเอ็ดและ
จังหวัดใกลเคียง 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-  สามารถ 
จัดการแขงขัน 
กีฬาเอ็กซ 
ตรีม
(EXTREME)  
ไดครบ 100% 

-  เด็กและ
เยาวชนไดเขา
รวมออกกําลัง
กายและรวม
แขงขันกีฬาได
อยางมีความสุข 

สํานักการศึกษา 
 

5 โครงการประกวด
การเตนประกอบ
เพลงพลาญชัย
COVER DANCE  
FESTIVAL 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดออก
กําลังกายและเขารวม
การแขงขันCOVER 
DANCE 
-  เพื่อเปนการสราง
เกราะปองกันยาเสพตดิ 
 
 

-  จัดการแขงขัน COVER 
DANCE ใหกับเด็กเยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดรอยเอ็ดและ
จังหวัดใกลเคียง 

- 150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขงขัน 
COVER 
DANCE ไดครบ 
100% 

-  เด็กและ
เยาวชนไดเขา
รวมออกกําลัง
กายและรวม
แขงขันไดอยาง
ทั่วถึงและมี
ความสุข 
 

สํานักการศึกษา 
 

 
 

แบบ ผ 02 
315 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเปน
เจาภาพจดัการ
แขงขัน
วอลเลยบอล
ชายหาดรวมกับ
สมาคม
วอลเลยบอลแหง
ประเทศไทย และ
จังหวัดรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมการเลน
กีฬาวอลเลยบอล
ชายหาด 
- เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหแกเด็กและ
เยาวชน 
- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
รอยเอ็ดและประเทศไทย 

-  เปนเจาภาพจัดการ
แขงขันวอลเลยบอล
ชายหาดรวมกับสหพันธ
วอลเลยบอลนานาชาติ
(FIVB)กับสมาคมกีฬา
วอลเลยบอลแหงประเทศ
ไทย และจังหวดัรอยเอ็ดได
อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

- - 300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขงขัน 
วอลเลยบอล
ชายหาดรวมกับ
สมาคม
วอลเลยบอล
แหงประเทศ
ไทย ไดครบ 
100% 

-  เด็กและ
เยาวชนท้ังใน
ประเทศและ
ตางประเทศได
เขารวมการ
แขงขัน
วอลเลยบอล
ชายหาดไดอยาง
มีความสุข 

สํานักการศึกษา 
 

7 โครงการแขงขัน
กีฬาเปตอง 
“พลาญชัยคัพ” 

- เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดออกกําลังกาย 
และเลนกีฬา 
- เพื่อสงเสริมกีฬาเปตอง 
- เพื่อเปนการสรางเกราะ
ปองกันยาเสพติด 
 

-  จัดการแขงขันกีฬาเป
ตองใหกับเด็ก  เยาวชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดรอยเอ็ดและ
จังหวัดใกลเคียง 

- - 150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขงขัน 
เปตองไดครบ 
100% 

-  เด็กและ
เยาวชนไดเขา
รวมออกกําลัง
กายและรวม
แขงขันกีฬาเป
ตอง 

สํานักการศึกษา 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

-  เพื่อจัดตั้งและ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี
ของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 

-  ดําเนินการสรรหาตัวแทน
สภาเด็กและเยาวชนของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดครบ
จํานวนท่ีกําหนด 
 -  ดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน
สวนที่รับผดิชอบและดานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวของและมีความ
จําเปน ไดอยางครบถวนและ
ทั่วถึง 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-ไดตัวแทนเด็ก
และเยาวชนใน
การจัดตั้งเปน
สภาเด็กและ
เยาวชนและ
สามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ 
ไดครบทุกดาน 
100% 

-  สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
สามารถขับเคลื่อน
การดําเนิน
กิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เปนที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

สํานัก
การศึกษา 

 

9 โครงการพัฒนา
สมรรถนะดาน
รางกายและกีฬา 

- เพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ทางดานรางกายให
แข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ 
- เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดออกกําลังกาย 
- เพื่อสนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชนที่มี
ความสามารถดานกีฬาได
เขารวมแขงขันกีฬาอยาง
ตอเนื่อง 

-  ฝกซอมและรวมการ
แขงขันกีฬารายการตาง ๆ 
ของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถสง
นักกีฬาเขารวม
การแขงขันได
ครบ100% 
 

- เยาวชนไดเขารวม
การออกกําลังกาย
และรวมการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ 
 
 
 
 

สํานัก
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสงเสริม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาใหเด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษามีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
เปนกําลังสําคัญ 
ในการพัฒนาทองถิ่น 
ที่ยั่งยืน 

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จํานวน 40 คน 

- 
 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- เด็กและ
เยาวชนนอก
ระบบ
การศึกษา 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นครบ 
รอยละ 100 

- เด็กและ
เยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  

สํานักการศึกษา 

11 โครงการวันเยาวชน

แหงชาติ 

 

-  ใหเด็กและเยาวชน

ไดเขารวมกิจกรรมใน

เขตเทศบาล 

 

-  จัดกิจกรรมวันเยาวชน 

แหงชาติโดยเปนคา

ดําเนินการ / คารางวัลและ

คาตอบแทน 

 

- 20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน 
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดได
รวมงานวัน
เยาวชนฯ 
ครบ100% 
 

-  เด็กและ
เยาวชนเขารวม
กิจกรรมและ
ไดรับความ
เพลิดเพลิน 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการแขงขัน
กีฬาสีในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็ก
ไดออกกําลังกายและ
สรางความรัก ความ
สามัคคีในหมูคณะ 
-  เพื่อสนับสนุนให
เยาวชนไดแสดง
ความสามารถ 
ดานกีฬาและมีทักษะ
ดานกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

-  จัดการแขงขันกีฬาสี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 
 

- 150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- โรงเรียน 
ในสังกัด
เทศบาล
เมือง
รอยเอ็ด 
ไดจัดการ
แขงขันกีฬา
สีไดครบ 
ทุกโรงเรียน 

-  นักเรียนไดเขา
รวมการแขงขัน
กีฬาชนิดตาง ๆ 
และเปนการออก
กําลังกายเพื่อให
รางกายแข็งแรง   
-  คณะครูนักเรียน 
มีความรัก  ความ
สามัคค ี

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

13 โครงการสงเสริม
กิจกรรมทางดาน
ดนตรีและ
นันทนาการสําหรับ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางดาน
ดนตรีหรือวงโยธวาทิต
ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชนเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

-  ฝกซอมดนตรหีรือ 
วงโยธวาทิตกอนการเขา
รวมแขงขันดนตรหีรือ 
วงโยธวาทิตในรายการ
แสดงในงานตางๆ 
- เขารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ทักษะความสามารถ
ทางดานดนตร ี

- 300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน
ประชาชน 
ในสังกัด
เทศบาล 
ทุกโรงเรียน
ฝกซอมดนตรี
ไดครบ
100% 

-   ผูเขารับการ
ฝกซอมมีความ 
ชํานาญในการเลน 
วงดุริยางคหรือ 
วงโยธวาทิต 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

 

แบบ ผ 02 
319 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการฝกซอม
และรวมการแขงขัน
กีฬาเพื่อความ 
เปนเลิศ 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดออก
กําลังกาย 
-  เพื่อสนับสนุนให
เยาวชนท่ีมีความ 
สามารถทางดานกีฬา 
ไดมีความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 
 

-  ฝกซอมและรวมการ
แขงขันกีฬารายการ ตาง ๆ 
ของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 
 

- 100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ 
สงนักกีฬาเขา
รวมการ
แขงขันไดครบ 
100% 

-  เยาวชนไดเขา
รวมการออก
กําลังกายและ
รวมการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

15 โครงการจดังาน 

วันเด็กแหงชาต ิ

- เพื่อสงเสริมกจิกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ 
- เพื่อใหเด็กกลา
แสดงออก 
 

- จัดกิจกรรมตางๆ ใหเด็ก

ภายในจังหวัดและจังหวัด

ใกลเคียงไดรวมกิจกรรมใน 

งานวันเด็กแหงชาติ   

โดยเปนคาดําเนินการ 

/คารางวลัและคาตอบแทน 

 

- 300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- ทม.รอ.ไดจดั
กิจกรรมวัน
เด็กไดครบ
100% 

-  เด็กและ
เยาวชนไดเขา
รวมกิจกรรม
ตางๆ อยางมี
ความสุข   

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

 
 

แบบ ผ 02 
320 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการเขาคาย 

พักแรมลูกเสือ- 

ยุวกาชาดและ 

เนตรนารี กลุม

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรม 

การเรยีนการสอน 

วิชาลูกเสือ–ยุวกาชาด

และเนตรนาร ี

-  นําลูกเสือ – ยุวกาชาด  

และเนตรนารี ป. 5 ,ป.6 

และ ม. 1- 3  เขาคายพัก

แรม จํานวน  1,200 คน 

 

- 100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- จัดกิจกรรม
เขาคายพัก
แรมลูกเสือ- 
ยุวกาชาดและ
เนตรนาร ี
ไดครบ 
ทุกโรงเรียน 

-  ทําใหเกิดการ
ทํางานรวมกันเปน 
หมูคณะ 
-  ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
และเนตรนารีไดรับ
หลักสตูรการเรยีน
การสอนวิชาลูกเสือ
ครบ100% 

สํานัก
การศึกษา 

(งาน
กิจกรรมเด็ก

และ
เยาวชน) 

 

17 โครงการฝกอบรม 
ผูกํากับลูกเสือและ
ยุวกาชาดของ
พนักงานครูและ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

-  เพือแลกเปลี่ยน
เรียนรูทักษะตาง ๆ 
ตามแนวทางของ
สํานักงานลูกเสือโลก
ตลอดจนนําความรูมา
จัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

-  จัดการอบรมวิชา 
ผูกํากับลูกเสือและ 
ยุวกาชาดใหกับครูและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดเพื่อสงเสริม
สนับสนุนครูและบุคลากร
ในสังกัดไดพัฒนาตนเอง
ตลอดจนนําความรูทีไ่ดมา
จัดกิจกรรมใหกับเด็กและ
เยาวชนตอไป 

- 100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- จัดโครงการ
ฝกอบรมลูกเสือ
ใหแกพนักงาน
ครูและบุคลากร
ในสังกัดครบ 
ทุกคน 

-  ผูเขารวม
ฝกอบรม 
มีความรูเพิ่มขึ้น  
 

สํานัก
การศึกษา 

(งาน
กิจกรรมเด็ก

และ
เยาวชน) 

 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ 
แขงขันกีฬา 
”บาสเกตบอล
พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดออกกําลัง
กายและเลนกีฬา 
- เพื่อสงเสริมกีฬา
บาสเกตบอล 
-  เพื่อเปนการสราง
เกราะปองกนัยาเสพตดิ 
 

-  จัดแขงขันกีฬา
บาสเกตบอลใหกับเด็ก  
เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปภายใน
จังหวัดรอยเอ็ด 
และจังหวัดใกลเคียง 

- 150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขงขัน 
บาสเกตบอล
ไดครบ 
100% 

-  เด็กและ
เยาวชนไดเขา
รวมออกกําลัง
กายและ 
รวมแขงขันกีฬา 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

19 โครงการแขงขัน
กีฬาฟุตซอล”
พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดออกกําลัง
กายและเลนกีฬา 
- เพื่อสงเสริมกีฬา 
ฟุตซอล 
-  เพื่อเปนการสราง 
เกราะปองกันยาเสพตดิ 
 

-  จัดแขงขันกีฬาฟุต
ซอลใหกับเด็ก  เยาวชน 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปภายในจังหวัด
รอยเอ็ดและจังหวัด
ใกลเคียง 

- 150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
จัดการแขงขัน 
ฟุตซอล ได
ครบ 100% 

-  เด็กและ
เยาวชนไดเขา
รวมออกกําลัง
กายและรวม
แขงขันกีฬา 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการแขงขัน
กีฬาตะกรอ 
”พลาญชัยคัพ” 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดออก
กําลังกายและเลนกีฬา 
- เพื่อสงเสริมกีฬา
ตะกรอ 
-  เพื่อเปนการสราง
เกราะปองกันยาเสพตดิ 

-  จัดแขงขันกีฬาตะกรอ
ใหกับเด็ก  เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
ภายในจังหวัดรอยเอ็ดและ
จังหวัดใกลเคียง 

- 150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 

(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- สามารถ
จัดการ
แขงขัน 
ตะกรอ ได
ครบ 
100% 

-  เด็กและเยาวชน
ไดเขารวมออก
กําลังกายและรวม
แขงขันกีฬา 

สํานักการศึกษา 
(งานกิจกรรม

เด็กและ
เยาวชน) 

 

21 โครงการฝกอบรม
สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อควบคุมดูแลความ
ประพฤตินักเรียนใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- เพื่อเปนการปองปราม
นักเรียนที่ทําผดิระเบียบ
ของสถาน ศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- ฝกอบรมสงเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- - 50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

50,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล
เมือง
รอยเอ็ดอยู
ในระเบียบ
วินัยและทํา
ผิดวินัย
นอยลง 
100% 

- นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอด็ที่
ไดรับการฝกอบรม
มีความรูเพิ่มขึ้น
และสามารถแบง
เบาภาระหนาที่
ของครูในการ
ควบคุมดูแลความ
ประพฤติของ
นักเรียน 

- งานกิจกรรม
เด็กและ

เยาวชนสํานัก
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการจดังาน 
ฉลอง 90 ป  
ภูมิพลาญชัย 

- เพื่อประกอบพิธีรําลึก
และเฉลิมฉลองบึงพลาญ
ชัยครบ 90 ป 
- เพื่อใหประชาชนชาว
จังหวัดรอยเอ็ดมีความ
ภาคภูมิใจและสํานึกรัก
ทองถ่ินตนเอง 
- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดรอยเอ็ด 
 

-  ประชาชนชาวจังหวัด
รอยเอ็ดไดตระหนักและ
เกิดความหวงแหนทองถิ่น
ตนเอง 
- เปนการสรางความรัก  
ความสามัคคีของทองถ่ิน 
 
 

- 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
จังหวัดรอยเอ็ด
เกิดความรัก
ความสามัคคี
ความหวงแหน
ทองถ่ิน100% 
 
 
 
 

-  ประชาชนชาว
จังหวัดรอยเอ็ด
ไดรวมพิธีรําลึก
และเฉลิมฉลอง
บึงพลาญชัยครบ 
90 ป 
- ประชาชนชาว
จังหวัดรอยเอ็ดมี
ความภาคภูมิใจ
และสาํนึกรัก
ทองถ่ินตนเอง 
- เศรษฐกิจ  
การทองเที่ยว
ภายในจังหวัด
รอยเอ็ดดีขึ้น 
 
 

สํานัก
การศึกษา 

 
 

 
 

แบบ ผ 02 
324 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการจดังาน
ประเพณ ี
บุญผะเหวดจังหวดั
รอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริม
ขนบธรรมเนยีม 
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

-  สนับสนุนการจดังาน
ประเพณีบุญผะเหวดของ
จังหวัดรอยเอ็ด 
-  จัดการแขงขันดนตรี
พื้นเมือง 

- 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงานประเพณ ี
บุญผะเหวดได
ครบทุกดาน 
100% 

-  รักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
ทองถ่ิน 
 

สํานัก
การศึกษา 

(งานศาสนา
วัฒนธรรม) 

 

24 โครงการจดังาน

ประเพณีสงกรานต 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสงเสริม
ขนบธรรมเนยีม 
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

จัดกิจกรรมตางๆ เชน 
-  จัดการแขงขัน 
มวยบึงพลาญชัย 
-  จัดประกวดอาหาร
อีสาน 
-  จัดการประกวด
ผูสูงอาย ุ
-  จัดพิธีรดน้ําขอพร
ผูสูงอาย ุ
-  รางวัลสมนาคณุการ
แขงขันประเภทตาง ๆ  

- 
 
 
 

500,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบอบจ.) 

500,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบอบจ.) 

500,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบอบจ.) 

500,000 

 (งบเทศบาลฯ) 

300,000 

(งบอบจ.) 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงานประเพณี
สงกรานตได
ครบทุกดาน 
100% 

-  รักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
ทองถ่ิน 
 

สํานัก
การศึกษา 

(งานศาสนา
วัฒนธรรม) 

 

 
 

แบบ ผ 02 
325 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการจดังานเสริม
สุขรับขวัญวันปใหม
เคาทดาวน 

-เพื่อสงเสรมิการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
รอยเอ็ด 
-เพื่อเปนการอนุรักษ
และสงเสรมิวัฒนธรรม
อันด ี
-เพื่อสงเสรมิใหเด็ก 
เยาวชน ประชาชนได
รวมเฉลิมฉลองวันขึ้น 
ปใหม 

- จัดกิจกรรมทําบญุตัก
บาตร ปลอยนก ปลอยปลา 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานและดนตร ี
- การละเลนพื้นเมือง และ
การละเลนรื่นเริง 
- การจุดพลุ แสดงแสงสี 
เสียง 

- - 500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- ประชาชนได
รวมกันอนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรม ท่ีดี
งามรอยละ 
100 

- ประชาชนได
รวมกันอนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดี
งามใหคงอยู
สืบไป 

สํานักการศึกษา 

26 โครงการตักบาตร 
วันอาทิตย 
 

- เพื่อสงเสริม
พระพุทธศาสนา 
 

- จัดกิจกรรมทําบญุตัก
บาตรรวมกันทุกวันอาทิตย  
ณ  บริเวณสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทรรอยเอ็ด 
 

- 20,000 

(งบเทศบาลฯ) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

20,000 

(งบเทศบาล) 

- สามารถ
รองรับการมา
ทําบุญของ 
พุทธศาสนิกชน 
ไดครบ 100% 
 

-  ประชาชน
เขตเทศบาลได
รวมทําบุญ
สงเสริม
พระพุทธศาสนา
 

สํานักการศึกษา 
สํานักพระพุทธ 
ศาสนารอยเอ็ด 
สภาวัฒนธรรม 
จังหวัดรอยเอ็ด 
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แบบ ผ 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการจดังาน
ประเพณีสืบสาน
ตํานานเทียนพรรษา 
101 

- เพื่อสงเสริม
ขนบธรรมเนยีมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

- จัดกิจกรรมตางๆ เชน จัด
ประกวดขบวนแหเทยีน
พรรษา, จัดประกวดซุม
หลอเทียนพรรษา, พิธีหลอ
เทียนพรรษา, รางวัล
สมนาคณุการประกวด
ประเภทตางๆ พิธีเวียน
เทียนรอบบึงพลาญชัย 

- 
 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

500,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงาน
ประเพณีสืบ
สานตํานาน
เทียนพรรษา 

- รักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทองถิ่น 

สํานัก
การศึกษา 

(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน) 

28 โครงการสักการะ 
เจาพอมเหศักดา 
นุภาพ 
 

- เพื่อใหประชาชนได
สักการะศาลเจาพอ
มเหศักดานภุาพ 
 
 

- จัดพิธีบวงสรวงสักการะ
ศาลเจาพอมเหศักดานุ
ภาพ (กําหนดจัดพุธแรก
ของเดือน6) 
 

- 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- จัดงานได
ครอบคลมุ 
ทุกดาน 
ครบ 
100% 
 

- ประชาชนใน 
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเขารวม
สักการะศาลเจา 
พอมเหศักดา 
นุภาพ 

สํานักการศึกษา 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน) 

29 โครงการจดังานบุญ
ซําฮะและสักการะ
ศาลเจาพอหลักเมือง 
 

- เพื่อใหประชาชนได
สักการะศาลหลักเมือง 
 
 

- จัดพิธีบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมืองของ
จังหวัดรอยเอ็ด 
ศาลเจาพอหลักเมือง
รอยเอ็ด 

- 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- จัดงานได
ครอบคลมุ 
ทุกดาน 
ครบ 
100% 

- ประชาชนใน 
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเขารวม
สักการะศาลเจา 
พอหลักเมือง 

สํานักการศึกษา 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน) 

แบบ ผ 02 
327 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการจดังาน

ประเพณ ี

ออกพรรษา 

-  เพื่อสงเสริม
ขนบธรรมเนยีม 
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน 
- ตักบาตรเทโว 
- ประกวดขาวทิพย 
- ประกวดประดับประทีป
โคมไฟ 
- ประกวดการรอง
สรภญัญะอีสาน 
 

- 300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
100,000 
(งบ อบจ.) 

 

- สามารถจดั
งานไดครบทุก
ดานครบ 
100% 

- รักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
ทองถ่ิน 
 

สํานักการศึกษา 

31 โครงการสืบสาน 
ตํานานประเพณ ี
บุญกฐิน 

-   เพื่อสงเสริม
ขนบธรรมเนยีมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

-  สนับสนุนการจดังาน
การถวายกฐินใหกับวัด 
ตาง ๆ ในจังหวัดรอยเอ็ด 
(วัดที่ไมมีเจาภาพ
ทอดกฐิน) 
 
 
 

- 200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

200,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
รองรับการจดั
งานได 
ครบ 100% 

-   รักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
ทองถ่ิน 

สํานักการศึกษา 
 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการ 
แสดงตนเปน 
พุทธมามกะ 

- เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดสืบความ 
เปนเปนชาวพุทธ 
ตามวงศตระกูลตอไป 
- เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนรําลึก 
เสมอวาตนเปน
พุทธศาสนิกชน 
- เพื่อปลูกฝงนิสัยเด็ก
และเยาวชนใหมั่นคง 
ในพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมปฏิบัตติน
แสดงตนเปนพุทธมามกะ
ตามหลักศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 

- นักเรียนใน 
สังกัดเทศบาลฯ 
ไดแสดงตนเปน 
พุทธมามกะ 
ครบรอยละ 
100 

- เด็กและ
เยาวชนสืบความ
เปนชาวพุทธ
ตามวงศตระกูล 
- เด็กและ
เยาวชนรําลึก
เสมอวาตนเปน
พุทธศาสนิกชน 
- เด็กและ
เยาวชนมีความ
มั่นคงใน
พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 

สํานักการศึกษา 
 

 

 

แบบ ผ 02 
329 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการจดังาน

ประเพณ ี

สมมาน้ําคืนเพ็ง 

เส็งประทีป 

-  เพื่อสงเสริม 
ขนบธรรมเนยีมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

- จัดงานประเพณี  “สมมาน้ําคืน
เพ็งเส็งประทีป”   รวมกับสวน
ราชการสถาบันการศึกษา ชุมชน
ประชาชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามตํานานเมือง
รอยเอ็ด 12 หัวเมือง โดยจัด
ประกวดแขงขัน ดังนี ้
- กระทงประทีปใหญ  ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมาร ี
- กระทงอนุรักษธรรมชาต ิ
- ธิดาสาเกตนคร 
- ขบวนแหเมืองตามตํานาน 12 
เมือง 
- จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 
- งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะ
วงษา (ทาวทนต) , รัชกาลที่  5 , 
รัชกาลที่  6 , พระยาสุนทรเทพ
กิจจารกัษ , สมเด็จยา,  ศาลเจา
พอหลักเมือง ฯลฯ 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบอบจ.) 
 
 

 
 
 

2,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

500,000 

(งบอบจ.) 
 
 

 
 
 

2,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
1,000,000 

(งบอบจ.) 
 
 

 
 
 

2,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
1,000,000 

(งบอบจ.) 
 
 

 
 
 

2,000,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
1,000,000 

(งบอบจ.) 
 
 

 
 
 

- สามารถ
ดําเนินการ 
จัดงานได 
ครบทุกดาน/ 
ทุกกิจกรรม 
ไดครบ100% 

- รักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทองถิ่น 
 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 
ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 6 
3. ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3.2แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

34 โครงการสนับสนุน
หนวยงานอืน่ ๆ 
 
 

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน
หนวยงานอื่น ๆ  ใน
ดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม  กีฬา  
นันทนาการ 
 

-  ใหการสนับสนุน
หนวยงานอื่น ๆ  ดังนี ้
1)ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอด็ 
2)สนับสนุนเทศบาลที่เปน
เจาภาพการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- 330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 
 (30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 
 (30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 
 (30,000) 

330,000 
(งบเทศบาลฯ) 
(300,000) 
 (30,000) 

- ยุวพุทธิก
สมาคมไดรับ
การสนับสนุน 
/บริการครบ
100% 
- นักเรียน 
ในสังกัดได 
เขารวมการ
แขงขนัครบ 

-  เทศบาลฯ
สนับสนุน
หนวยงานอื่น
ครบ   
-  ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ 
ไดรับประโยชน
จากกิจกรรม
โครงการของ
หนวยงานอื่นๆ 
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

สํานัก
การศึกษา 

 

รวม   34  โครงการ - 10,120,000 10,670,000 10,670,000 10,670,000    
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4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

1 โครงการออกตรวจ 
ทอธารประปา 
ดับเพลิง  

- เพื่อใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจในดานการ
ปองกันและระงับ 
อัคคีภัย 
- เพื่อใหมีน้ําในการ
ดับเพลิง มีเพียงพอ 
- เพื่อใหทราบจุดที่
ติดตั้งทอธารประปา
ดับเพลิง 

- ออกตรวจสอบทอธาร
ประปาดับเพลิงรวมกับ
การประปาสวนภมูิภาค
สาขารอยเอ็ดที่ติดตั้งตาม
ถนนสายตาง ๆ  
ในเขตศูนยความ 
รวมมือฯ อยางนอย 
ปละ  2  ครั้ง 

- 
 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

- ทอธารประปา 
195  แหง 

-  ทําใหทอธารประปา
ดับเพลิงท่ีติดตั้งไว
สามารถใชงานได
ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต 
เทศบาลและเขต
ใกลเคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ

รวมมือฯ) 

2 โครงการออกตรวจ
เครื่องเคมดีับเพลิง 
 

- เพื่อใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจในดานการ
ปองกันและระงับ 
อัคคีภัย 
- เพื่อใหมีเครื่อง
ดับเพลิง ติดตั้งใน
ชุมชนและสถานท่ี 
ที่มีความเสี่ยงภัย 

- ออกตรวจสอบเครื่อง
เคมีดับเพลิงที่ติดตั้งตาม
สถานที่ตาง ๆ ในเขต
ศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยัฯ
อยางนอย  ปละ 2ครั้ง 

- 
 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

- เครื่องเคมี
ดับเพลิง128 
เครื่อง 

-  ทําใหมีเครื่องเคมี
ดับเพลิงท่ีติดตั้งไว
สามารถใชงานได
ตลอดเวลา 
 - ประชาชนในเขต 
เทศบาลและเขต
ใกลเคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ

รวมมือฯ) 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

3 โครงการจดัทําแผน 
ปฏิบัติการในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อใหมีแผนแมบท 
ใชเปนแนวทางในการ
จัดการสาธารณภยั 
อยางมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อแจกจายใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการประสานงาน  
การฝกซอมรวมกัน  
และการบูรณาแผน
รวมกัน 

- จัดทําแผนปฏิบตัิการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ดังน้ี.- 
1. แผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
จํานวน 60 เลม โดย
กําหนดใหมีการ ฝกซอม
ตามแผนอยางนอยปละ 3 
ครั้ง 
2. แผนเฉพาะกิจปองกัน
และระงับอัคคีภัยชวงฤดู
หนาวและฤดูแลง จํานวน 
60 เลม 
3.แผนเฉพาะกิจปองกัน
และบรรเทาอุทกภัยและ
วาตภัย  จํานวน60 เลม 
 

- 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- แผน180  
เลม 

- ประชาชนเกิดความ 
เชื่อมั่นในดานการ
ปองกันและระงับภยั
ของเทศบาลฯเพิ่มขึ้น 
- การแกไขปญหา 
สาธารณภัย เปนไป 
อยางมีระบบสามารถ 
ตอบโตสาธารณภัย   
ไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

4 โครงการตรวจแนะนาํ
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยตามอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงภัย  9  
ประเภท 
 

- เพื่อปองกันการเกิด
อัคคีภัยกับอาคารที่มี
ความเสีย่งภัย  9  
ประเภท 
- เพื่อใหเจาของหรือ
ผูประกอบการรูจัก
วิธีการระงับอัคคีภยัใน
เบื้องตน 
- เพื่อการประสาน
ความรวมมือเมื่อ 
เกิดเหต ุ
 

- แตงตั้งเจาพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 
และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.
2522 เพื่อการออก
ตรวจตามอาคารทีม่ี 
ความเสีย่งภัย 9 
ประเภท อยางนอย ปละ 
1 ครั้ง ในเขตศูนยความ
รวมมือดานบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 
 
 

- 
 

25,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

25,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

25,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

25,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

- สถาน
ประกอบ 
การ86  
แหง 

-  การเกิดอัคคีภัย 
ตามอาคารที่มีความ 
เสี่ยงภัย 9 ประเภท  
ลดลง 
-  ประชาชนในเขต  
เทศบาลและเขต 
ใกลเคียงมีความ  
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 
 

335 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

5 โครงการสั่งใชอปพร. 
 
 
 
 

- เพื่อให อปพร.  
ที่ผานการฝกอบรมได
ปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 
1.  ชุดอาสาสมัคร
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. จัด อปพร. ปฏิบัติ
หนาที่ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและ
อํานวยความสะดวก
ปลอดภัยหนาโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ ออกปฏิบัติ
หนาที่ทุกวันทําการ 
ในชวงเชาตั้งแตเวลา  
06.30 – 08.30  น. 
และชวงบายตั้งแตเวลา 
15.00 -17.00  น. 
โรงเรียนละ  2 คน 
 

- 
 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

450,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

 

 
 
 

- สมาชิกอปพร. 
30 คน 
 

 
 
 
 

 - ประชาชนตาม 
 ชุมชนตาง ๆมีความ 
 ปลอดภัยในชีวิตและ 
 ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 
 - ประชาชนเชื่อมั่น 
 ในการปฏิบัติงานของ  
 อปพร. 
 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 
 

336 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

  2.  ชุดประจาํศูนย
ปฏิบัติการรวมปองกัน  
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต 
 

2. ปฏิบัตหินาที่ประจํา
ศูนยฯ รวมกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ  เพื่อบริการ
ประชาชนในการใชรถใช
ถนน  ชวงเทศกาล 
ปฏิบัติหนาที่เปน  2  
ชวง  คือชวงเทศกาล 
ปใหม 7 วัน  และชวง
เทศกาลสงกรานต 7 วัน  
รวม  14 วัน  ปฏิบัติ
หนาที่วันละ 4 คน  
ผลัดเปลีย่นหมุนเวยีน
กัน  ตลอด  24  ชั่วโมง 
 
 

       - สมาชิก  
 อปพร.  
28 คน 

  

 
 
 

แบบ ผ. 02 
337 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

6 โครงการฝกอบรม  
อปพร.  

- เพื่อฝกอบรมสมาชิก 
อปพร.รุนใหม  ใหมี
ความรู ทักษะ
ความสามารถ                 
ในการปฏิบัติหนาที่
เปนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย 
พลเรือน ไดอยาง
แทจริง 
- เพื่อเปนกําลังเสริม
ใหเจาหนาที่งาน
ปองกันฯ  ในการ 
ปฏิบัติหนาที่ปองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยตางๆ 
 
 

- ฝกอบรม  อปพร.    
เพิ่มใหมตามหลักสูตรที่
กระทรวงมหาดไทย
กําหนด จํานวน 1 รุน  
รวม  100  คน   

- 
 

230,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

230,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

230,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

230,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

- ผูอบรม  
100  คน 

- ได  อปพร. เพิ่ม 
ในการปฏิบัติหนาที่ 
ของศูนย อปพร.
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด และเปน
กําลังเสริมใหกับ
เจาหนาที่งาน
ปองกันฯ 
- ประชาชนเกิด
ความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 
 

แบบ ผ. 02 
338 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

7 โครงการจดัตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวม
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต 

- เพื่อเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุ  ทาง
ถนนเบื้องตนในระดับ
พื้นท่ี  และบริการ
อํานวยความสะดวก  
แกผูที่ใชเสนทางใน
พื้นท่ี ในชวงเทศกาลป
ใหมและสงกรานต    

- จัดตั้งศูนยปฏิบตัิการ
รวมปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ชวง
เทศกาลปใหมและ
สงกรานต รวม 7 วัน               
-  ตั้งจุดเตือน และจดุ
บริการภายใน 
-  จัดเจาหนาที่อยูประจํา
ที่ศูนยฯ  ตลอด  24 
ชั่วโมง คอยแนะนํา 
ควบคุม และชวยเหลือ 
ผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุ   เชน วัยรุน  
หรือผูขับข่ีที่เมาสุรา 
ตลอดจนใหบริการ และ
อํานวยความสะดวกแก 
ผูที่ใชเสนทางในพ้ืนที ่
 

- 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - จัดตั้ง
ศูนยฯ 
 2 ครั้ง 

- ประชาชนที่ใชรถ
ใชถนนไดรับความ
ปลอดภัย  ท้ังชีวิต 
และทรัพยสิน 
- จํานวนอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลลดลง 
- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชเสนทางในพ้ืนที่ 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 

แบบ ผ. 02 
339 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

8 โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย   

-  เพื่อเตรียมการในการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในแตละชุมชน 
-  เพื่อกําหนดหนาที่
รับผิดชอบและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
-  เพื่อใหประชาชน 
มีสวนรวมในการ 
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
 

- ดําเนินการฝกซอม
แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  โดยการ
ดําเนินรวมกับ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   
ที่เปนภาคีเครือขาย 
ศูนยความรวมมือฯ  
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

- 
 

60,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

60,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

60,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

60,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

 - ฝกซอม 
 5 แหง 

- ประชาชนตาม
ชุมชนตางๆเกิด 
ความเชื่อมั่นในดาน 
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั   
- ประชาชนเกิดความ
เขาใจและสามารถ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องตน
ได 
- สถิติการเกดิ 
สาธารณภัยลดลง 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 

 (ศูนยความรวมมือฯ) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
340 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

9 โครงการจดั 
กิจกรรมวัน อปพร. 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเปนการเชิดชู
ความสําคญัของ 
อปพร.  และจัด
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน 
 

-  ให อปพร.ไดมารวม
กิจกรรมในงานวัน  
อปพร. และไดมสีวนรวม
ในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน 
ตอสังคมสวนรวม 
 

- 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - จํานวน 
ผูรวมงาน 
150 คน 

- อปพร.  รวมทั้ง
ประชาชน ไดสํานึก
ถึงความเสียสละ  
ความสมานฉันท  
ความรัก ความ
ผูกพัน  ความ
สามัคคี และความ
รับผิดชอบตอสังคม
ในการปฏิบัติงาน
ปองกันฯ 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

10 โครงการปองกัน 
และระงับอัคคีภัยโดย
ใชชุมชนเปนฐาน 
 
 
 
 

-  เพื่อสาธติและ 
ฝกการดับเพลิงใหแก
ประชาชน 
 

-  ประสานผูนาํชุมชนทั้ง 
20 ชุมชน กําหนดพื้นท่ี
จุดเสีย่ง 
- สาธิตและฝกการ
ดับเพลิงใหประชาชนไม
นอยกวา  40  แหง 
 

- 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 - ประชาชน
ไดความรูและ
ฝกปฏิบัติกวา 
1,000 คน 

- ประชาชนเกิด
ทักษะสามารถ
ระงับเหตุอัคคีภัย
เบื้องตนได 
- ประชาชนพึง
พอใจในการมีสวน
รวม 

สํานักปลดัเทศบาล 
- งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 
 

แบบ ผ. 02 
341 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

11 โครงการฝกซอม
เจาหนาที่ของศูนย
ความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหเจาหนาที่ของ
ศูนยฯ มีทักษะพื้นฐาน
เกี่ยวกับระเบียบ แบบ
แผนการฝกที่
จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติหนาที ่
- เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมของ
เจาหนาที่ศูนยฯ ในการ
จัดหาอุปกรณในการ
ดับเพลิง กูภัย อุปกรณ
ในการชวยเหลือ
ผูประสบภยั 
ตางๆ รูวิธีการบํารุง 
รักษาอยางถูกตอง 

- ฝกซอมเจาหนาที่ของ
ศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยั รวม 
100 คน  จาก อปท. 
แตละแหงดังนี ้
1) เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 50 คน 
2) อบต.เหนือเมือง  
20 คน 
3) อบต.รอบเมือง    
10 คน 
4) อบต.ดงลาน  
10  คน 
5) อบต.ขอนแกน   
10 คน 

- 
 

50,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

 - ผูเขาอบรม 
 100 คน 

- เจาหนาที่ของ
ศูนยฯ มีทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับ
ระเบียบ แบบ
แผนการฝกที่
จําเปนตองใชใน
การปฏิบัตหินาที ่
- มีความพรอมของ
เจาหนาที่ศูนยฯ  
ในการจัดหา
อุปกรณในการ
ดับเพลิง กูภัย 
อุปกรณในการ
ชวยเหลือ
ผูประสบภยัตางๆ  
รูวิธีการบํารุงรักษา
อยางถูกตอง 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 

แบบ ผ. 02 
342 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

12 โครงการตรวจ
ประเมินความพรอม
ศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเปนการติดตาม
และประเมินผลงาน
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแตละแหง
ใหเกดิการพัฒนางาน
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซึ่งจะ
เปนการเพิ่มศักยภาพ
ของศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทาสาธารณ
ภัยฯ   ตามเกณฑการ
ประเมินทีไ่ดกําหนด 

ตรวจประเมินความ
พรอมงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของ 
อปท.ทั้ง ๕  แหงดังนี้ 
1) เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  2 ครั้ง 
2) อบต.เหนือเมือง  
2 ครั้ง 
3) อบต.รอบเมือง   
2 ครั้ง 
4) อบต.ดงลาน    
2  ครั้ง 
5) อบต.ขอนแกน  
2 ครั้ง 
 
 
 

- 
 

10,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

10,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

- เกิดการ 
  พัฒนา 
งานปองกัน 
80 % 

- เกิดการพัฒนา
งานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 
 

343 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

13 โครงการอบรม
ดับเพลิงเบื้องตน
ใหแกพนักงานสถาน
ประกอบการภายใน
เขตพื้นที่ศูนยความ
รวมมือดานบรรเทา
สาธารณภัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อฝกอบรม
พนักงานในสถาน
ประกอบการที่มคีวาม
เสี่ยงภัยในเขตพื้นที่
ศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยัฯ 
ทั้งนี้เพื่อใหมีความรู 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานชวยเหลือ 
และระงับอัคคีภัยที่จะ
เกิดขึ้นไดอยาง
ทันทวงที มี
ประสิทธิภาพ  

- อบรมพนักงานสถาน
ประกอบการที่อยูในเขต
พื้นท่ีศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทาสาธารณภัยฯ 
จํานวน 100 คน   ดังน้ี 
1) เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 40 คน 
2) อบต.เหนือเมือง 15 
คน 
3) อบต.รอบเมือง  15 
คน 
4) อบต.ดงลาน   
15 คน 
5) อบต.ขอนแกน  
15 คน 
 

- 
 

40,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

40,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

- ผูเขาอบรม
สําเรจ็การ 
อบรม 100 คน 

- ผูเขาอบรม
สามารถระงับเหตุ 
หรือชวยเหลือ
ผูประสบภยั ใน
สถาน
ประกอบการไดใน
เบื้องตน 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 
 

344 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

14 โครงการอบรม 
ใหความรูแก
ประชาชนดานการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย  

- เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นท่ีศูนย
ความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยั  
มีความรูความเขาใจ 
ในการปองกันการเกิด
อัคคีภัยรวมถึงการ
ระงับเหตุในเบื้องตน 
ไดอยางถูกตอง 

- ฝกอบรมประชาชน
ทั่วไปที่อยูในเขตพื้นที่
ศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภยัฯ  
จํานวน 500  คน   
ดังนี ้
1) เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 100คน 
2) อบต.เหนือเมือง   
100 คน 
3) อบต.รอบเมือง     
100 คน 
4) อบต.ดงลาน        
100 คน 
5) อบต.ขอนแกน     
100 คน 
ปละ 2 ครั้ง 

- 
 

50,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

50,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

 - ประชาชน 
  ไดรับความรู 
  500 คน 

- ประชาชน
ทัว่ไปมีความรู
และเขาใจใน
การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องตน 
- ประชาชน
ทั่วไป เขาใจใน
การใชเครื่องมือ
อุปกรณระงับ
เหตุเบื้องตน
อยางถูกวิธ ี
- ประชาชน
ทั่วไป เชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

 
 

345 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

15 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
บริการของศูนยความ
รวมมือดานบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อใหประชาชน
ทั่วไป ไดแสดงความ
พึงพอใจ และแสดง
ความคิดเห็น ตอการ
บริการของศูนยความ
รวมมือดานบรรเทา 
สาธารณภัยฯ  
 

- สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน จํานวน 
1,000 คน  ดังนี ้
1) เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 200 คน 
2) อบต.เหนือเมือง 
200 คน 
3) อบต.รอบเมือง  
200  คน 
4) อบต.ดงลาน 
200 คน 
5) อบต.ขอนแกน  
200 คน 
ปละ 1 ครั้ง 
 
 

- 
 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

5,000 
(ศูนยความ
รวมมือฯ) 

 

 - เกิดความพึง 
 พอใจมากกวา 
 80 %  

- สามารถ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
ศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทาสา
ธารณภัยฯ 
- เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ดานความพึงพอใจ
ของประชาชน การ
ตอบสนองตอปญหา  
และการแกไข 
ปญหาไดทันตอ
ความตองการของ
ประชาชน และการ
คํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของประชาชน 
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 

แบบ ผ. 02 
346 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

16 โครงการสนับสนุน
ศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
อบต.เหนือเมือง   
อบต.รอบเมือง   
อบต.ดงลาน 
อบต.ขอนแกน   
ในดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
เขตพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนงบประมาณ 
ใหกับศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อบริหารกิจการของ
ศูนยความรวมมือฯ 
 

- 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 
 
 

- ดําเนินงาน
ตาม
โครงการ/
แผนงานท่ี 
กําหนด 
100% 

- ประชาชนใน
ทองถ่ินภาคี
สมาชิกศูนยความ
รวมมือดาน
บรรเทาสา-ธารณ
ภัยมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินเพิ่ม
มากขึ้น   
- สาธารณภัยที่
เกิดขึ้นไดรับการ
แกไขหรือบรรเทา
ไดอยางอยาง
รวดเร็ว 
- เกิดการ
ประสานงานที่ดี
ระหวางหนวยงาน 

 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ 
ฝายปองกนัฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

17 โครงการประเมิน
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินที่ม ี
ผลงานดเีดนดาน 
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

- เพื่อใหผลการ
ปฏิบัติงานในดานการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเปนที่
ประจักษแกคนท่ัวไป 
 - เพื่อเปนการเตรยีม
ความพรอมในดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 - เพื่อพัฒนาระบบ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ใหดียิ่งข้ึน 
 

- จัดสงผลงานที่มคีวาม
โดดเดนในดานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
เขารับการประเมินเพื่อ
รับรางวัลดังนี ้
1) โครงการตรวจ
ประเมินศูนย  อปพร. 
ดีเดนและ  อปพร.ดเีดน 
2) โครงการคัดเลือก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีผลงานดีเดน
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
3) โครงการชุมชนรวม
ใจสรางความปลอดภัย
ทางถนน 
 

- 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

- เขารับการ
ประเมิน 
3 โครงการ 

- ผลการปฏิบัติงาน
ที่มีความโดดเดน
ไดรับการประเมิน
เปนที่ยอมรับของ
หนวยงานหรือ
องคกรอื่น 
 - ผลงานดีเดน
ไดรับโลรางวัลหรือ
เงินรางวัล 
- เจาหนาที่ผูปฏิบตัิ
มีขวัญและกาํลังใจท่ี
ดีในการปฏิบตัิงาน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

(งานปองกันฯ 
ฝายปองกันฯ) 
 (ศูนยความ 
รวมมือฯ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

18 
 
 
 
 

 

โครงการจดัระบบ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อความเปน 
ระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง 

- เพื่อจัดระเบยีบและ  
สรางความเรียบรอย 
ใหแกบานเมือง ดังนี ้
1) ตลาดสดของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ทั้ง  ๓  
แหง  ไดแก 
- ตลาดสดสระทอง 
- ตลาดสดทุงเจรญิ 
และโตรุง 
- ตลาดสดหนองแคน 
๒) กลุมผูประกอบการคา
ที่จําหนายสินคาอยูในที่
หรือทางสาธารณะ 
ภายในเขตฯ เชน  
บนทางเทา 
 
 

- 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 

- มีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 
ชอง
บานเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บานเมืองเกิด
ความสงบและม ี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
- ตลาดมคีวาม 
สะอาดและเปน 
ระเบียบเรียบรอย 
- การจราจรเกิด 
ความคลองตัว 
- สามารถลด 
อุบัติเหตไุด 
- ประชาชนเกิด 
ความพึงพอใจใน 
การใหบริการของ
ภาครัฐ  

 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานรักษา 

ความสงบฯ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

   ๓) กลุมผูประกอบการ
รานคาตาง ๆ ที่ประกอบ
กิจการคาขายอยูบนถนน
ทุกสายภายในเขต 
เทศบาลฯ 
๔) การจําหนายสินคา 
เนื่องในงานประเพณ ี
หรือเทศกาลตาง ๆ  
ภายในเขต ฯ สําหรับ 
ประชาชนที่มีความ 
สนใจเขามาจาํหนาย 
สินคา 
๕) กลุมผูประกอบการ  
รถบรรทุกรบัจางทุก 
ประเภทท่ีวิ่งเขาออกหรือ
วิ่งภายในเขตเทศบาลฯ 
 

- (๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 
(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๐๐๐) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

19 
 
 
 
 

 

โครงการควบคมุ 
การโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อควบคุมการ
โฆษณาใชเสียงภายใน
เขตฯ ใหเปนไปตามที ่
กฎหมายบญัญตั ิ
- เพื่อคุมครอง
ประชาชนที่ไดรบัความ 
เดือดรอนรําคาญจาก   
เหตุเสียงดัง 
 

- กลุมผูประกอบการ 
รถแหโฆษณาผูวาจาง
โฆษณาและประชาชน
ทั่วไปที่มีความประสงค 
ใชเครื่องขยายเสยีง 
ในการประชาสมัพันธ  
 
 
 

- 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 

- ระดับ
ความดัง
ของเสียง 
 

- สามารถควบคมุ
เหตุรําคาญอันเกดิ
จากการใชเสียง
ภายในเขตเทศบาล 
- ผูประกอบการ
เขาใจในกฎระเบียบ
ตางๆ และปฏิบัติ
ตาม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานรักษา 

ความสงบฯ) 
 

20 โครงการกวดขัน 
การปดแผนประกาศ 

- เพื่อใหผูประกอบการ 
เขาใจในกฎระเบียบ 
- เพื่อควบคุมการตดิ
แผนประกาศ/ใบปลิว 
ในท่ีสาธารณะตางๆ 
- เพื่อความสะอาดและ
เปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง 

- กลุมผูประกอบการที ่
ประสงคจะทําการติด 
แผนประกาศ/ใบปลิว 
ตามที่สาธารณะตาง ๆ  
เชน ตนไม เสาไฟฟา  
ตูโทรศัพท ตูไปรษณีย 
เปนตน 

- 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- เกิด
ความ
สะอาด
เพิ่มขึ้น 
80% 
 

- กลุมผูประกอบการ 
หางรานเอกชนเขาใจ
ในกฎระเบยีบ และ
ปฏิบัติตามไดอยาง
ถูกตอง 
- บานเมืองเกิด
ความสะอาดและมี
ความเปนระเบียบ 
เรียบรอย 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานรักษา 

ความสงบฯ) 
 

 

แบบ ผ. 02 
351 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานเทศกจิ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

21 โครงการจดัระเบียบ 
ที่สาธารณะและ 
ทางเทาในเวลา
กลางคืน 

- เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง 
 
 
 
 

- กลุมผูประกอบการ
รานคา หาบเร แผงลอย
ที่ตั้งวางและหรือ
จําหนายสินคาในเวลา
กลางคืน 
 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 

- มีความ 
เปน   
ระเบียบ 
เรียบรอย 
ของบาน 
เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุมผูประกอบการ  
หางราน เอกชนเขาใจ
ในกฎระเบยีบ  
และปฏิบตัิตามได 
อยางถูกตอง 
- บานเมืองเกิดความ
สะอาดและมคีวาม
เปนระเบียบ เรยีบรอย 

- การจราจรเกิดความ
คลองตัว 

- สามารถลดอุบัตเิหตุ
ได 

- ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ ในการ
ใหบริการของภาครัฐ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานรักษา 

ความสงบฯ) 
 

รวม   21  โครงการ - 1,565,000 1,565,000 1,565,000 1,565,000    

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการสงเสริม
การเรยีนรู
เพศศึกษา 
 
 
 

-  เพื่อสํารวจคัดกรอง
แหลงทองเที่ยวที่เปน
แหลงแพรเชื้อและลด
อัตราการติดเชื้อของ
โรคตดิตอทางเพศสมัพันธ
และโรคเอดสในแหลง
ทองเที่ยว สถานบริการ 
-  เพื่อคัดกรองโรคตดิตอ
ทางเพศสัมพันธและโรค
เอดสในกลุมผูใหบริการ
ทางเพศในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
-  สรางกระแสความ
ตระหนักและตื่นตัวในการ
ปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส 

-  นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ใน
เขตเทศบาลฯ 
-  กลุมผูปฏิบตัิงานตาม
สถานบันเทิงแหลงแพร
เชื้อประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลฯ 
-  อสม./กรรมการชุมชน 
แมบาน 
- ออกติดตามผูปวยที่
เปดเผยตัวเองอยางนอย 
3 ครั้ง ของผูปวยติดเชื้อ 
 

- 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 
 

30,000 
(งบ กปสท.) 

 

30,000 
(งบ กปสท.) 

-อัตราปวย
ไมเกิน
คาเฉลี่ย
ของอัตรา
ปวย
ยอนหลัง    
5 ป 

-  ผูเขารวมอบรม
มีความรูเพิ่มขึ้น
สามารถดูแล
ตัวเองไดตลอดจน
ครอบครัว 
-  ลดการแพร
ระบาดของผูติด
เชื้อเอดสรายใหม
ใหนอยลง  

 

 กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออกใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อลดอัตราการปวย
และตายดวยโรค
ไขเลือดออกในเขต
เทศบาลฯ 
-  เพื่อระดมความ
รวมมือจากทุกองคกรทั้ง
ภาครัฐ/ภาคเอกชนและ
ประชาชนในการ
ปรับปรุง สิ่งแวดลอม
เพื่อกําจัด  ลูกน้ํายุงลาย 
-  เพื่อเผยแพรความรู
ความเขาใจในการ
ปองกันการเกิดโรค
ไขเลือดออกให
ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและ
อันตรายจากโรค
ไขเลือดออก 
 

-  รณรงคควบคุมทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายและกําจัด
ลูกน้ํายุงลายพรอมพนสารเคมี
กําจัดยุงใน  โรงเรียน/ ชุมชน 
/ ศาสน-สถาน / สวนราชการ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกแกครู แกนนํา
นักเรียน กรรมการชุมชน /  
อสม.และชุมชนในเขต   
เทศบาลฯ 
-  เปดการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือด ออกและ
จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียน/
ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 
-  สงเสริมการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการปองกันและ
ควบคุมโรค 

- 
 

200,000 
(งบ กปสท.) 

 

200,000 
(งบ กปสท.) 

 

200,000 
(งบ กปสท.) 

 

200,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อัตราปวย
ลดลง 20 
% ของมัธย
ฐาน 5 ป  
- อัตรปวย
ไมเกิน50/
แสน
ประชากร 

-  ประชาชนไดรับ
ขาวสารสถานการณ
โรคไขเลือดออก    
จากสื่อไดอยางทั่วถึง
ตอเนื่อง  
-  อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออก ไมเกิน  
50คน/แสนประชากร 
-  อัตราความเสีย่งตอ
การเกิดโรคอยูใน
ระดับท่ีไมเปนปญหา
ดานสาธารณสุข 
-  ทุกครัวเรือน / ชุมชน 
/ โรงเรียน ในเขต
เทศบาลฯ   รวม
ปองกันและควบคุม
ทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายอยางตอเนื่อง 

กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

3 โครงการปองกัน
ควบคุมโรคฉ่ีหน ู

-  เพื่อลดอตัราการ
ปวยตายดวยโรคเลป
โตสไปโรซีสในเขต
เทศบาล 
-  เพื่อควบคุมกําจดั
ประชากรหนูใหลดลง 
-  เพื่อสนับสนุน
โครงการเมือง นาอยู 

-  รณรงคกําจัดหนูทุก
ชุมชน         
-  รณรงคกําจัดหนูใน
ตลาด  เทศบาลฯ ท้ัง 3 
แหง 
-  ออกประชาสมัพันธ
เกี่ยวกับ   โรคฉี่หนูใน
ชุมชน 
 

- 40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

40,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อัตรา
การปวย
ตาย ใน
เขต
เทศบาล
เมือง
รอยเอ็ด
เปน 0 

- ประชาชนใน
ชุมชน มีความรู
และสามารถใน
การกําจัดหนูและ
การปรับปรุงสุขาภิ 
บาลสิ่งแวด ลอม
ในครัวเรือนเพื่อ
ปองกัน การเกิด
โรคเลปโตสไปโร
ซิสและอัตราปวย
ดวยโรคเลปโตสไป
โรซสีลดลง 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

4 โครงการหนวย
สาธารณสุขสัมพันธ 
 

-  เพื่อใหบริการ
สาธารณสุขแบบ
ผสมผสานทั้งการ
สงเสริมและการรักษา
โรค การปองกันโรค 
การฟนฟูผูปวยใน
ชุมชน 
-  เพื่อประชาสัมพันธ
การดําเนินงานดาน
สาธารณสุขของ
เทศบาลอันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาตอไป 
-  เพื่อใหการบริการ
ตรวจรักษาโรค
เบื้องตนใหกับ
ประชาชนที่อยู
หางไกล
สถานพยาบาลของรัฐ 
 

- ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ ทั้ง 
20 ชุมชน 
-  ออกหนวยบริการตรวจรักษาโรค
เบื้องตนตามชุมชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 
- ใหบริการดานสุขภาพ ตัดแตงผม 
- จัดหนวยบริการเพื่อออก
ปฏิบัติงานดานบริการาธารณสุข
ตางๆ ทั้งการปองกันรักษาโรค
เบื้องตนสงเสริมสุขภาพและฟนฟู
สุขภาพ ใหบริการนวดเพื่อสุขภาพ 
- ใหบริการซอมเครื่องยนต 
เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 
- สรางเสริมการเรียนรูดวย
หองสมุดเลื่อนท่ี 
- ใหบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
- รับปรึกษาปญหาทางกฎหมาย
และคดีความ 

- 
 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ออกหนวยให 
บริการประชาชน
ครอบคลุมทั้ง ๒๐ 
ชุมชน 
- ประชาชนมี
ความรู และ
ตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนไม
เปน โรคที่
สามารถปองกัน
ได 
- จํานวนผูมารับ
บริการในแตละ
ชุมชนมีจํานวน
เพิ่มขึ้นรอยละ๕๐ 

-  ประชาชนใน
ชุมชนรูหลักใน
การดูแลรักษา
สุขภาพที่
ถูกตองเกินรอย
ละ 50 ของ
ประชากร
ทั้งหมดใน
ชุมชน 
-  ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
สมบูรณ
แข็งแรง 
-  ลดภาระ
สถานพยาบาล
ของ 
รัฐบาล 

 

กองสาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค
ปองกันขาดสาร
ไอโอดีนและสงเสรมิ
การบริโภคสาร
ไอโอดีนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
 

- เพื่อประชาชนได
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนอยางตอเนื่อง 
- เพื่อลดอัตราการเกดิ
ภาวการณขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 
- เพื่อประชาชน
ตระหนักถึงโทษของ
การขาดสารไอโอดีน 
 

- ประชากรในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จํานวน 20 ชุมชน 
- หญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอดในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- เด็กอายุ 0 -5 ป  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- 85,000 
(งบ กปสท.) 

85,000 
(งบ กปสท.) 

85,000 
(งบ กปสท.) 

85,000 
(งบ กปสท.) 

- ประชาชน
รับประทาน
ไอโอดีน วันละ 
150
ไมโครกรมั/วัน
อยางนอยรอย
ละ 90 
- ในครัวเรือนมี
การใชเกลือ
เสรมิไอโอดีนที่มี
คุณภาพ(>30 
ppm) อยาง
นอยรอยละ 90 
 
 
 

- ประชาชนมี
และใชเกลือ
เสรมิไอโอดีน 
เพิ่มขีด 
- ความ 
สามารถของ
แกนนํา
สุขภาพใน
ชุมชน.ในการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ขาดสาร
ไอโอดีน 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานควบคุม
ปองกันโรคไม
ติดตอและสาร

เสพติด) 
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แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

6 โครงการสงเสริม
สุขภาพเด็กแรกเกดิ 
- 5 ป  

- เพื่อใหเด็กแรกเกิด - 5 
ป เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มีพัฒนาการ
ตามวัยและมภีาวะ
โภชนาการตามเกณฑ
ปกติ 
- เพื่อใหผูปกครองและ 
อสม. ในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด สามารถ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด-5 ป ไดอยาง
เหมาะสม 

- สํารวจเด็กแรกเกิด - 5 
ป ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
-ชั่งน้ําหนัก,วัดสวนสูง 
ประเมินพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด - 5 ป 
- แกไขภาวะทุพโพชนา
การแกเด็กที่มีปญหา 
- อบรมความรูแก
ผูปกครองเด็กที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ 

- 60,000 
(งบ กปสท.) 

60,000 
(งบ กปสท.) 

60,000 
(งบ กปสท.) 

60,000 
(งบ กปสท.) 

- เด็กแรกเกิด -
5 ป ในเขต
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มี
พัฒนาการตาม
วัยและภาวะ
โภชนาการตาม
เกณฑปกติ  
รอยละ 80 
 

-  เด็กแรกเกิด - 5 ป 
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด มี
พัฒนาการตามวัย
และมภีาวะ
โภชนาการตาม
เกณฑปกต ิ
- ผูปกครองและ  
อสม. ในเขต
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด สามารถ
สงเสริมพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด - 5 ป 
ไดอยางเหมาะสม 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
(ฝายบริการ
สาธารณสุข) 

 
 

แบบ ผ. 02 
358 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

7 โครงการปองกันโรค
และควบคมุโรคไม
ติดตอเรื้อรงในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
(โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคอวนลงพุง) 

- เพื่อใหประชาชน
อายุ ๓๕ปขึ้นไป ไดรับ
การตรวจคัดกรองโรค
ไมตดิตอเรื้อรัง 
- เพื่อใหประชาชน
กลุมเสี่ยงปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใน
การปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะ อสม. ใหมี
ความสามารถและ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 
 

- ประชาชนอายุตั้งแต 
๓๕ปขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ๗ ชุมชน 
จํานวน ๓,๓๑๕ คน 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

- ประชากร 
อายุ ๓๕ปขึ้น
ไปไดรับการ
ตรวจคัด
กรองตาม
มาตรฐานท่ี
กําหนด 
>๙๐% กลุม
เสี่ยงไดรับ
การจัด
กิจกรรมลด
เสี่ยงตาม
มาตรฐาน  
>๙๐% 

- ประชาชนอายุ 
๓๕ปขึ้นไปที่เปน
กลุมเสี่ยงสามารถ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมดูแล
ตนเอง 
- ชุมชนมีสวน
รวมในการดูแล
สุขภาพของผูปวย
และมีความรู
ความเขาใจใน
การปองกัน
โอกาสเสี่ยงท่ีจะ
เปนโรคไมติดตอ 

กองสาธารณสุขฯ 
(ฝายบริการส

ธารณสุข) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

8 โครงการโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 

-เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานใน
โรงเรียนใหเปนไปตาม
การดําเนินงานใน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
- เพื่อใหนักเรียนใจเขต
เทศบาลฯ ไดรับการ
พัฒนาความรูและไดรับ
การพัฒนาความรูและ
ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพโดยการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค 
ควบคุมโรค แกไขปญหา
และรักษาดานสุขภาพ 
- เพื่อใหนักเรียนครู 
ผูปกครองและสมาชิกใจ
ชุมชน มีบทบาทในการ
ดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน 

-ประเมินโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
ตามเกณฑ โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 
-ออกอนามัยโรงเรียตรวจ
สุขภาพ ฉีดวัคซีนสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค ตรวจ
สุขภาพชองปากและฟน 
เจาะเลือดปลายน้ิวดู
ภาวะเลอืดจาง นักเรียน
ในเขตเทศบาลเมอืง
รอยเอ็ด 
- อบรมครูและนักเรียน
แกนนําอาสาสมัคร
สาธารณสขุโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- สนับสนุนและเวชภัณฑ
แกโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับตางๆ 

- 60,000 
(งบ กปสท.) 

60,000 
(งบ กปสท.) 

60,000 
(งบ กปสท.) 

60,000 
(งบ กปสท.) 

-เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ไดรับการ
ตรวจสุขภาพรอย
ละ 95 
- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ผาน
เกณฑโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ
ระดับทอง รอยละ 
100 

- นักเรียนไดรับ
การตรวจสุขภาพ
และแกไขปญหา
สุขภาพอยาง
เหมาะสม 
- โรงเรียนไดรับ
การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ใหเปนไปตาม
หลักการ
ดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
(ฝายบริการ
สาธารณสุข) 

360 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

9 โครงการใกลบาน
ใกลใจ 

- เพื่อใหองคกรชุมชน
สามารถดําเนินงาน
สรางสุขภาพในชุมชน
ได สอดคลองกับการ
สรางสุขภาพแหงชาต ิ
 
 

- เยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง  
ผูพิการ 
- เยี่ยมติดตามผลการรักษา 
100 คน 

- 30,000 
(งบ กปสท.)

30,000 
(งบ กปสท.)

30,000 
(งบ กปสท.)

30,000 
(งบ กปสท.)

- ผูปวยไดรับการ
ติดตามดูแลอยาง
ใกลชิด ตอเนื่อง 
<80% 
 

- กลุมเปาหมาย 
ไดรับการดูแลดาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการปองกัน
และควบคมุวัณ
โรค 

- เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคญัของโรค
วัณโรค 
-  เพื่อลดอัตราการ
ปวยดวยโรควัณโรค 

-  อบรมใหความรูแก
นักเรียน ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
-  ตรวจคัดกรองผูปวย 
วัณโรค 
-  จัดนิทรรศการวันวณัโรค 
ในวันที่ 24 มีนาคม ของทุก
ป 

- 
 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

15,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ผูปวยรักษาอยาง
ตอเนื่อง 70% 
- ผูเขาอบรมมี
ความรู 70% 
สามารถดูแล
ตัวเองไดตลอดจน
ครอบครัว 

- ประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
และตระหนักถึง
ความสําคญัของ
โรควัณโรค 
-  ประชาชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอ
การเกิดโรคลดลงฃ 
 

 กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ดําเนินงานสราง
เสรมิสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.  
ผูนําชุมชน  และประชาคม
สุขภาพ  ในการดําเนินงานสราง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
ทัง้ดานองคความรู  และการ
บริหารจัดการ 
- เพื่อสงเสริมให  อสม. ที่ไดรับ
การพัฒนาสามารถจัดบริการ
สุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชนได  
- เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการสรางเสริม
สุขภาพ 
- เพื่อสรางเสริมความรวมมือใน
การทํางานระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับองคกรชุมชน 
- เพื่อให  อสม.  ผูนําชุมชน  
และประชาคมสุขภาพเกิดการ
เรียนรู  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางาน 
 

- อสม.ในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด จํานวน 
๒๔๔ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 230,000 
(งบ กปสท.) 

250,000 
(งบ กปสท.) 

250,000 
(งบ กปสท.) 

250,000 
(งบ กปสท.) 

- อสม.มี
ศักยภาพ 
ในการ
ดําเนินงา
น >90% 

- ผูนําชุมชนอาสา 
สมัคสาธารณสุข  
แกนนําชมรมสราง
สุขภาพ  สามารถ
ดําเนินกิจกรรมสราง
เสรมิสุขภาพ 
- เจาหนาที่ภาครัฐ  
องคกรชุมชน  มี 
เจตคติทีด่ีในการ
รวมกันสรางเสริม
สุขภาพประชาชน 
ในชุมชน 
- อสม.มีความรู
ความสามารถในการ
ทําแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร 
- เกิดการสราง
เครือขายสุขภาพใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 
362 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

12 โครงการเกงกอน
เกิด 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหหญิงตั้งครรภ
,หญิงหลังคลอดและ คู
สมรส รวมถึง ปูยาตา
ยายและ อสม. ที่ดูแล
บุตรหลาน  ในเขต
เทศบาลฯ สามารถดูแล
ตนเองไดอยาง
เหมาะสม 
 - เพื่อใหทารกแรก
เกิดถึงกอนปฐมวัยใน
เขตเทศบาลฯ   มี
พัฒนาการทางดาน
รางกายพัฒนาการ                
IQ และ EQ ที่สมวัย 
 
 

- สํารวจหญิงตั้งครรภและ
หญิงหลังคลอด ในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- เยี่ยมหญิงตั้งครรภและ
หญิงหลังคลอดในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- จัดอบรมความรู แกหญิง
ตั้งครรภ,หญิงหลังคอลด
และคูสมรส ปูยาตายาย  
อสม. ผูดูแลบุตรหลาน   ใน
เขตเทศบาลฯ 
- รณรงคการใชเกลือเสริม
ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ
และหญิงหลังคลอด 
- ติดตามประเมินผล 

- 
 

70,000 
(งบ กปสท.) 

 

70,000 
(งบ กปสท.) 

 

70,000 
(งบ กปสท.) 

 

70,000 
(งบ กปสท.) 

 

- หญิงตั้งครรภ
และหญิงหลัง
คลอดไดรับความรู
และมีความรูความ
เขาใจเรื่องการ
ดูแลตนเองรอยละ 
80 
- หญิงตั้งครรภ
และหญิงหลัง
คลอดไดรับการ
เยี่ยมประเมิน 
รอยละ 80  
- หญิงตั้งครรภ
และหญิงหลัง
คลอดไดรับเกลือ
เสรมิไอโอดีน 
รอยละ 80 
 

- หญิงตั้งครรภ
,หญิงหลังคลอด
และคูสมรส รวมถึง 
ปูยาตายายและ  
อสม. ที่ดูแลบุตร
หลานในเขต
เทศบาลฯ สามารถ
ดูแลตนเองไดอยาง
เหมาะสม 
 - ทารกแรกเกิด
ถึงกอนปฐมวัยใน
เขตเทศบาลฯ 
มีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย
พัฒนาการ IQ และ 
EQ ที่สมวัย 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02 
363 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

13 โครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุแบบองครวม 
-เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ
ความรูคําแนะนําจาก
เจาหนาที่สาธารณสุข
ในดานสุขภาพและ
จากวิทยากรที่มี
ความรูเพื่อนําไปใชให
เปนประโยชนตอการ
ดูแลตนเอง ทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวญิญาณ 
 
 

-  สํารวจจํานวนผูสูงอายุ
จัดทําทะเบียน 
-  สนับสนุนการจดั
กิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ
เดือนละ 1 ครั้ง 
-  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
ทดสอบสมรรถภาพ 
-  สงเสริมการออกกําลัง
กาย 
-  สงเสริมการถายทอดภูมิ
ปญญาผูสูงอายุดานตาง ๆ 
-  จัดกิจกรรมนันทนาการ 
-  กิจกรรมเยีย่มเยยีน
ผูสูงอายุในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แลกเปลีย่นเรยีนรู 
-  สงเสริมการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณ ี

- 
 

  300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

300,000 
(งบ กปสท.) 

 

-  ผูสูงอายุ
เขารวม
กิจกรรม
เดือนละครั้ง
อยางนอย
รอยละ50 
ของจํานวน
ผูสูงอายุ
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผูสูงอายเุขารวม
กิจกรรมเดือนละ
ครั้งอยางนอยรอย
ละ 50 ของ
จํานวนผูสูงอายุ
ทั้งหมด 
-  ผูสูงอายมุี
สุขภาพที่พึง
ประสงค 

- ชมรมผูสูง 
อายุ เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02 
364 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

14 โครงการปองกัน
ควบคุมภาวะ
โภชนาการเกินใน
เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด                                                          

 - เพื่อใหนักเรียนอวน
และเริ่มอวนมีน้ําหนัก
ตัวลดลง 
- เพื่อใหนักเรียนอวน
และเริ่มอวนมีความรู
ความเขาใจและไดรับ
การแกไขปญหาโรค
อวน 
- เพื่อใหผูปกครอง
ตระหนักถึงปญหาโรค
อวนมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาโรคอวน 
 

- สํารวจรายชื่อนักเรียน
ที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ในเขตเทศบาล 
- จัดอบรมนักเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการเกิน ครู
และผูปกครอง 
- รณรงคเพื่อใหความรู
ในเรื่องการปฏิบตัิตนใน
การควบคุมอาหาร 
- ติดตามประเมินผล 

- 50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

- นักเรียนอวนและ
เริ่มอวนที่เขารวม
กิจกรรมรอยละ 60 
มีนํ้าหนักตัวลดลง 
- นักเรียนอวนและ
เริ่มอวนที่เขารวม
กิจกรรมรอยละ 90 
มีความรูความเขาใจ
และไดรับการแกไข
ปญหาโรคอวน 
- ผูปกครองที่เขา
รวมกิจกรรมรอยละ 
90 ตระหนักถึง
ปญหาโรคอวนมี
สวนรวมในการ
แกไขปญหาโรค
อวน 

- นักเรียนครู 
ผูปกครอง มีความรู
ความเขาใจ ตระหนัก
ถึงปญหาของโรคอวน
มีการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมอยาง
เหมาะสม 
- โรงเรียนสามารถ
ดําเนินกิจกรรม
มาตรการปองกันโรค
อวนได                      
- นักเรียนสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ที่ถูกตองในเรื่องการ
บริโภคอาหารและ
การออกกําลังกาย 
- ครู นักเรียน และผู 
ปกครอง มีชมรมเครือ 
ขาย ปองกัน โรคอวน 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02 
365 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

15 โครงการสงเสริม
สุขภาพพระภิกษุ
สามเณร 

- เพื่อตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสามเณร ใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- ออกตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสามเณร ใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- 50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

50,000 
(งบ กปสท.) 

- พระภิกษุ
สามเณร ใน
เขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
ปลอดโรค 
รอยละ 80 

- กลุมเปาหมายไดรับ
การดูแลจากเจาหนาที ่
สาธารณสุข 
- กลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมการบรโิภค 
อาหารที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

16 โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคที่ระบาดตาม
ฤดูกาล 

-  เพื่อปองกันโรค
ระบาดโรคไขหวัดใหญ
และโรคมือเทาปาก
และโรคอื่นๆ 
-  เพื่อใหความรูความ
เขาใจแกประชาชนใน
การปองกันโรคไขหวัด
ใหญและโรคมือเทา
ปาก 
 

- จัดอบรมใหความรู
เรื่องอสม. 
เรื่องโรค มือเทาปาก 
และไขหวัดใหญ 
- ออกใหคําแนะนําใน
การดูแลปองกันควบคุม
โรคในกรณีมีการรับแจง
วามีการระบาดของโรค
ไขหวัดใหญและโรค มือ 
เทา ปาก 

- 
 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

20,000 
(งบ กปสท.) 

 

- ประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกันโรค
ระบาด 
- มีการให
ความรู ครู
และผูปกครอง
เรื่องโรคมือ 
เทา ปาก ปละ 
1 ครั้ง 

-  ประชาชนไดความรู
เกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมและได
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 
-  ประชาชนเขาใจถึง
สถานการณปญหาของ
โรคเมื่อมีการระบาด
เกิดขึ้นสามารถปองกัน
ไดอยางทันทวงท ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02 
366 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

17 โครงการตรวจคดั
กรองมะเร็งเตานม
และมะเรง็ปาก
มดลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหสตรีใน
กลุมเปาหมายไดรับการ
บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม / มะเร็ง
ปากมดลูกในระยะ
เริ่มแรกโดยมะเร็งเตา
นมตองไดรับการตรวจ
คัดกรองมากกวารอยละ 
80  และตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
มากกวารอยละ 20 
- เพื่อใหสตรีใน
กลุมเปาหมายเรียนรู
การตรวจเตานมดวย
ตนเองอยางถูกวิธีและ
ตระหนักในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกทุก1 ป 
 

- สตรีอายุ 30-70 ป ใน
เขตรับผิดชอบศูนยบริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  7  ชุมชน  
จํานวน  2,203  คน 
 

- 30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

30,000 
(งบ กปสท.) 

- สตรีใน
กลุมเปาหมาย
ไดรับการบริการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม / 
มะเร็งปากมดลูก
ในระยะเริ่มแรก
โดยมะเร็งเตานม
ตองไดรับการ
ตรวจคัดกรอง
มากกวารอยละ 
80 และตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูกมากกวา
รอยละ 20 
 
 

- สตรีในกลุมเปาหมาย
ไดรับการบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานม / 
มะเร็งปากมดลูกใน
ระยะเริ่มแรกโดยมะเร็ง
เตานมตองไดรับการ
ตรวจคัดกรองมากกวา
รอยละ 80 และตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมด 
ลูกมากกวารอยละ 20 
- สตรีในกลุมเปา หมาย
สามารถตรวจเตานมดวย
ตนเองอยางถูกวิธีและ
ตระหนักในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกทุก1ป 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 
367 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงานรบัผดิชอบ
หลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

- เพื่อสนับสนุนการ
แกไขปญหาดาน
สาธารณสุขของ
ประชาชน โดยชุมชน
จัดทําโครงการเพือ่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 
 
 

- สนับสนุนงบประมาณ
ชุมชนตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 20 
ชุมชนๆ ละ 20,000 
บาท 

- 400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ดําเนินการ
อุดหนุนชุมชน
ครบ 20 
ชุมชน 

- ชุมชนได
ดําเนินการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขและมี
ความรู ความ
เขาใจ  ตาม
โครงการเพิม่มาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 
(ฝายบริการ
สาธารณสุข) 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
368 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการแวนแกว
เพื่อนอง 

-เพื่อใหเด็กนักเรียนที่
มีความผดิปกติทาง
สายตาไดรับการ
พิจารณาตรวจคดั
กรองและไดรับแวน
สายตาตามความ
เหมาะสม 
- เพื่อใหเด็กนักเรียนที่
มีความผดิปกติทาง
สายตา มีแวนสายตา
ครบทุกคน 

- ตรวจสอบสุขภาพเด็ก
นักเรียนในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  และสํารวจจํานวน
เด็กนักเรียนท่ีมีแวนสายตา
และไมมีแวนสายตา 
-ประสานตัวแทนรานแวน
สายตา  เพ่ือใหความรูเรื่อง
วิธีการถนอมสายตา  และ
ตัดแวนสายตาใหกับเด็ก
นักเรียนที่มีความผิดปกติ
ทางสายตา 
- ดําเนินการตัดแวนสายตา
ใหแกเด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- ประเมินและติดตามผล
การดํางาน 

- 80,000 
(งบกปสท.) 

50,000 
(งบกปสท.) 

50,000 
(งบกปสท.) 

50,000 
(งบกปสท.) 

- นักเรียนที่มี
ความผิดปกติ
ทางสายตา
ไดรับการ
พิจารณาตรวจ
คัดกรองรอยละ 
80 ไดรับแวน
สายตาตาม
ความเหมาะสม 
- นักเรียนที่มี
ความผิดปกติ
ทางสายตา มี
แวนสายตาครบ
ทุกคน รอยละ 
90 มีแวน
สายตาครบ 
ทุกคน 

-เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ที่มีความผิดปกติทาง
สายตาไดรับการแกไข
ปญหาความผิดปกติทาง
สายตาและไดรับแวน
สายตาครบทุกคน อยาง
ถูกตองเหมาะสม              
- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลรูจักวิธีการ
ถนอมสายตาจาก
เจาหนาที่ผูมีความรู
ความสามารถที่ไดมาให
ความรู                           
- ทําใหผูที่มีความผิด 
ปกติทางสายตาไดทราบ
ถึงวิธีการปองกันการใช
แวนตาและเก็บรักษา
แวนตาอยาง ถูกวิธี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคตดิตอจากสัตว 
สูคน 
 

-  เพื่อปองกัน/
ควบคุมอันตรายจาก
สัตวสูคนพรอมให
ความรูแกประชาชน 
 

-  เก็บตัวอยางเพ่ือเฝา
ระวังการระบาด 
- ออกควบคุมเมื่อเกิดการ
ระบาด 
- อบรมใหความรูเกีย่วกับ
การเลีย้งสัตว 
และโรคตดิตอจากสัตวสู
คน 
- ควบคุมและปองกันโรค 

ที่เกิดจากสตัวสูคน 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ)

10,000 
(งบเทศบาลฯ)

10,000 
(งบเทศบาลฯ)

10,000 
(งบเทศบาลฯ)

- เขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
เปนพื้นท่ี
ปลอด
โรคตดิตอจาก
สัตวสูคน 
 
 
 

-  ประชาชนใน 
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  มีความรู
และปลอดภัยจาก
โรคตดิตอจากสัตว 
สูคน 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

(งานสัตวแพทย) 

21 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ทองถ่ิน 

- เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในระดับ
ทองถ่ิน 

- สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ิน 1 กองทุน 

- 955,000 
(งบเทศบาลฯ)

900,000 
(งบเทศบาลฯ)

900,000 
(งบเทศบาลฯ)

900,000 
(งบเทศบาลฯ)

- ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

- ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการทาง
การแพทยและ
สาธารณสุขได
อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

 

- เพื่อลดอัตราการ
เจ็บปวยดวยโรคที่มา
จากการบรโิภคอาหาร
และน้ําที่ไมสะอาดจาก
รานอาหาร และแผง
ลอยจําหนายอาหาร 
-  เพื่อยกระดับ
รานอาหาร และแผง
ลอยจําหนายอาหารให
ผานเกณฑมาตรฐาน 
- เพื่อตรวจหาสารเคมี
และจลุินทรียปนเปอน
ในอาหารในรานอาหาร 
ละแผงลอยจําหนาย
อาหาร 
- เพื่อใหผูประกอบการ
ตระหนักและให
ความสําคญัเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล 

- ผูประกอบการรานอาหาร 
และแผงลอยจําหนาย
อาหาร ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

 
 

- 80,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

80,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

80,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

80,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- รอยละ 
60 ของ
รานอาหาร 
และแผง
ลอย
จําหนาย
อาหารผาน
เกณฑ
มาตรฐาน 

- ผูประกอบการ
รานอาหาร  และ
แผงลอยจาํหนาย
อาหาร ตระหนักและ
ใหความสําคญัของ
การดูแลและ
ปรับปรุงสถานที่ปรุง 
ประกอบ และ
จําหนายอาหารให
สะอาด ปลอดภยั 
และไดมาตรฐาน 
-  รานที่ผานเกณฑ
มาตรฐานไดรับปาย
มาตรฐาน และสราง
ความเชื่อมั่นกับให
ผูบริโภค 
- ประชาชนได
บริโภคอาหารที่
สะอาด ปลอดภยั 
และไดมาตรฐาน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
(งานสุขาภิบาล

อาหาร) 
 

 

แบบ ผ 02 
371 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 

(บาท) 
23 โครงการพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐาน
สถานบริการแตงผม -
เสรมิสวย เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด   
 
 

-  เพื่อใหผูประกอบการ
สถานบริการแตงผม-เสริม
สวยมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
สถานบริการและ
โรคตดิตอท่ีสําคัญ 
- เพื่อรณรงคให
ผูประกอบการสถาน
บริการแตงผม-เสริมสวย 
ปรับปรุงสถานบริการให
สะอาด ปลอดภยั 
-  ตรวจสอบเครื่องสําอาง 
ที่ใชในราน ใหไดมาตรฐาน 
อ.ย. 
- เพื่อสรางเครือขายชมรม 
ชางผมเสริมสวยเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน 

- ผูประกอบการและ
สถานบริการแตงผม-
เสรมิสวย ภายในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- รอยละ 80 
ของสถาน
บริการ  
แตงผม-เสริม
สวย ผาน
เกณฑ
มาตรฐาน 

- ผูประกอบการ
สถานบริการแตง
ผม - เสริมสวย  
มีความรู ตระหนัก
และใหความสําคัญ
ในการจัดบริการ 
ที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
- สถานบรกิารแตง
ผม - เสรมิสวยใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดผานเกณฑ
มาตรฐานการตรวจ
ประเมินสถาน
บริการแตงผม - 
เสรมิสวย สะอาด 
ปลอดภัย นาใช
บริการ 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
(งานสุขาภิบาล

อาหาร) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานตลาด
สดนาซื้อ 

- เพื่อปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดลอมในตลาดใหถูก
หลักสุขาภิบาล 
- เพื่อประชาสัมพันธใหความรู
เรื่องอนามัยสวนบุคคล 
- เพื่อคุมครองผูบริโภค  
การตรวจสอบมาตรฐาน 
เครื่องชั่งตรวจหาสารปนเปอน
ในอาหาร 
- เพื่อใหความรูแก
ผูประกอบการคาในตลาด 
- เพื่อกําจัดสัตวและแมลง 
นําโรคในตลาด 
- เพื่อจัดระเบียบภายในตลาด 
- เพื่อใหผูประกอบการคาใน
ตลาดมีสวนรวมในการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานตลาด
สดนาซื้อ 

- ผูประกอบการคาใน
ตลาดสระทอง  ตลาด 
ทุงเจริญ/โตรุง และ
ตลาดหนองแคน 

- 160,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ตลาดสดในเขต
เทศบาลมมีาตรฐาน
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 
20 จากปที่ผานมา 
- รอยละ 80 ของ
ผูประกอบการคาใน
ตลาดและผูบรโิภคมี
สุขอนามัยสวนบุคคล
ที่ด ี
- รอยละ 80 ของ
ผูประกอบการคา 
มีความพึงพอใจตอ
การควบคุมสัตวและ
แมลงนําโรคในตลาด 
- รอยละ 80 ของ
เครื่องชั่งในตลาดผาน
เกณฑมาตรฐาน 

- ตลาดสดใน
เขตเทศบาลมี
มาตรฐาน
ตลาดสดนาซื้อ 
ผูประกอบการ
คาในตลาด
และผูบริโภคมี
สุขอนามัย
สวนบุคคลทีด่ ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(งานบริหาร 
จัดการตลาด) 

 
 
 
 
 
 

 
 

373 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ 

- เพื่อรณรงคปรบัปรุง
สภาวะสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของสถาน
ประกอบการ 
- เพื่อใหผูประกอบการมี
ความรูความเขาใจใน
เรื่องสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและโรคที่
เกิดจากการประกอบ
อาชีพ 
 

- สํารวจ/ประเมินดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ของสถานประกอบการ 
- อบรมสงเสริมความรูดาน
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
สถานบริการ/โรคตดิตอ,
อุปกรณเครื่องมือ/การ
จัดบริการที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
- ตรวจแนะนําสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 
- จัดตั้งชมรมและสราง
เครือขายผูประกอบการ 
เขตเทศบาล 
 

- 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

 
 

90,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 

- รอยละ 80 ของ
สถานประกอบการ
ผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด 

- เพื่อให
ผูประกอบการ
ไดรูถึงหลัก
สุขาภิบาลและ
สถานบริการ 
ที่มีคุณภาพ 
- ผูประกอบการ
ตองเขาใจกับสิ่ง
ที่ลูกคาตองการ 
และมีความรู
ความเขาใจใน
สิ่งแวดลอมและ
ปองกัน
โรคตดิตอได 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

(งานสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
374 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการสุขานาใช -  เพื่อใหเกิดการพัฒนา
สวมสาธารณะ ในเรื่อง
การสุขาภิบาลความ
สะอาด ความเพียงพอ
และความปลอดภัยเพื่อ
ยกระดับใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑของกรม
อนามัย 
- เพื่อใหผูใชบริการไดใช
หองสุขาที่สะอาด 
ปลอดภัย 
- กระตุนใหผูใชบริการ 
ตระหนักใหความสําคัญ
ในเรื่องการบํารุงรักษา
และทําความสะอาดหอง
สุขา 

- ตรวจประเมินหอง
สวมสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- ประกวดสดุยอดสวม
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

- 80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- รอยละ80
ของหอง
สวม
สาธารณะ 
เทศบาลฯได
มาตรฐาน
ผานเกณฑ
สวมของ
กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

-  หองสุขาเกิดการ
พัฒนาใหถูก
สุขลักษณะสะอาด
ปลอดภัย นาใช และ
ไดมาตรฐานตาม
เกณฑของกรม
อนามัยมีการ
บํารุงรักษาทําความ
สะอาดอยางถูกวิธี
เปนประจาํและ
สม่ําเสมอ 
- ผูใชบริการสวม
สาธารณะมคีวาม
ตระหนักและให
ความรวมมือในการ
รักษาความสะอาด
สวม 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

(งานอนามัย
สิ่งแวดลอมควบคุม

มลพิษและ 
เหตุรําคาญ ) 
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แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 
 

- เพื่อตรวจหาสารเคมี
และจลุินทรียปนเปอน
ในอาหารใน รานอาหาร
และตูน้ําดื่มในโรงเรียน  
- เพื่อใหผูประกอบการ
ตระหนักและให
ความสําคญัเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล 

- ผูประกอบการรานอาหาร 
ในโรงเรียน ในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
- ผูรับผดิชอบดูแลตูน้าํดื่ม
ในโรงเรียน 
 
 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- รอยละ 60 
ของราน 
อาหารใน
โรงเรียน และ
ตูน้ําดื่มใน
โรงเรียนผาน
เกณฑ
มาตรฐาน 

-  รานที่ผานเกณฑ
มาตรฐานไดรับปาย
รับรองเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นกับให
ผูบริโภค 
- ประชาชนไดบริโภค
อาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย และได
มาตรฐาน 
 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
(งานสุขาภิบาล

อาหาร) 
 

28 โครงการอบรม
เครือขายปองกัน
โรคตดิตอในชุมชน 
 
 

- เพื่อใหความรูการ
ปองกันโรคติดตอแก
ประชาชนในชุมชน 
- เพื่อสรางเครือขายการ
ปองกันโรคติดตอใน
ชุมชน 

- ฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 
จํานวน 250 คน 

- 60,000 
(งบเทศบาลฯ)

60,000 
(งบเทศบาลฯ)

60,000 
(งบเทศบาลฯ)

60,000 
(งบเทศบาลฯ)

- ผูเขารับการ
อบรมมี
ความรูไม
นอยกวารอย
ละ 80 

- ประชาชนมีความรู
ในการปองกัน
โรคตดิตอ 
- เกิดเครือขายความ
รวมมือในการ
ปองกันโรคติดตอใน
ชุมชน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 

แบบ ผ. 02 
376 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการทําบญุ
ตลาด 
 

-เพื่อใหผูประกอบการ
คาในตลาดและ
ประชาชนทั่วไปไดรวม
สักการะศาลพระภมูิเจา
ที่ประจําตลาด 
-เพื่อใหผูประกอบการ
คามีขวัญและกําลังใจใน
การประกอบสัมมาชีพ  
 
 

- จัดกิจกรรมทําบญุ
ตลาดและบวงสรวงศาล
พระภูมเิจาที่ในตลาดสด
เทศบาลทั้ง 3 แหง 
 

- - 90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

90,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม
ทําบุญตลาด
ไดครบ ท้ัง 3 
ตลาด รอยละ 
100 

-ผูประกอบการคาใน
ตลาดและประชาชน
ทั่วไปไดรวมสักการะ
ศาลพระภูมเิจาที่
ประจําตลาด 
- ผูประกอบการคามี
ขวัญและกําลังใจใน
การประกอบ
สัมมาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
(งานบริหาร
จัดการตลาด) 

 

 
 
 

377 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ   งานศนูยบรกิารสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการใสใจดูแล 
หวงใยผูสูงอายุและ
ผูพิการ 

-เพื่อใหผูสูงอายุและผู
พิการมีความรูความเขาใจ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองทั้งดาน
โภชนาการการฟนฟู
สมรรถภาพรางกายและ
จิตใจและมีสุขภาพทาง
รางกายและจิตใจที่แข็งแรง 
- เพื่อใหผูสูงอายุและผู
พิการไดรับการตรวจ
สุขภาพและคัดกรองความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
- เพื่อใหชุมชนทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการดูแล
ผูสูงอายุและผูพิการ 
- เพื่ออบรมใหความรูแก
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
และผูพิการในชุมชน 

- อบรมใหความรูแก
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
และผูพิการในชุมชน 
- เยี่ยมบานผูสงูอายุและผู
พิการในชุมชน 

- 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

- อาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ
และผูพิการ
ไดรับการ
อบรมฟนฟู
ศักยภาพ 
อยางนอย ๒ 
คร้ังตอป 
- ผูสูงอายุใน
ความดูแล
ของอผส.แต
ละชุมชนไดรับ
การเยี่ยมบาน
อยางตอเนื่อง
ตามเกณฑ 
กลุมสีเขียว 
เดือนละ 1 
คร้ัง 
กลุมสีแดง ๑ 
คร้ังตอสัปดาห 
อยางนอย 
รอยละ ๕๐ 

-ผูสูงอายุและผูพิการ
ไดรับการตรวจสุขภาพ
และคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน 
- สรางขวัญและกาํลังใจ
ใหผูสูงอายุและผูพกิารมี
ทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพใหแข็งแรงเพื่อ
ดํารงอยูในสังคมอยางมี
คุณคา 
- ผูสูงอายแุละผูพิการได
ทํากิจกรรมรวมกัน 
- ชุมชนและสวน
ราชการมีสวนรวมใน
การดูแลผูสูงอายแุละผู
พิการ 
- อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุและผูพกิารใน
ชุมชนมีความรูในการ
ดูแลผูสูงอายุและผู
พิการ 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานศูนยบริการ

สาธารณสุข) 

แบบ ผ. 02 
378 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 

  4.2 แผนงานสาธารณสขุ   งานศนูยบรกิารสาธารณสขุ 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติขอโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการใกลบาน
ใกลใจผูสูงวัย
สุขภาพดเีทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

-เพื่อใหผูสูงอายุ
เขาถึงบริการสุขภาพ
อยางทั่วถึง 
-เพื่อใหครอบครัว 
ชุมชนตระหนักถึง
คุณคาของผูสูงอาย ุ
- เพื่อเสริมสรางการ
มีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพผูสูงอาย ุ

- ผูสูงอายุ 90 ปขึ้นไป
ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จํานวน 60 คน 

- 
 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

50,000 
(งบ กปสท.) 

 

-ผูสูงอายุ 90 ป 
ขึ้นไปไดรับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพที่บานรอย
ละ 100 
- ผูสูงอายุ 90 ป
ขึ้นไปไดรับการ
ดูแลที่เหมาะสม
จากครอบครัว 
ชุมชน และหนวย
บริการสาธารณสุข 
รอยละ 100 

- ผูสูงอายุไดรับ
บริการสุขภาพ
อยางทั่วถึงและ
เหมาะสม 
- ครอบครัวและ
ชุมชนเห็นคุณคา
ผูสูงอายุ เอาใจ
ใสและมีสวน
รวมในการดูแล
ผูสูงอายุมากขึ้น 
- ผูสูงอายุมีขวัญ
และกําลังใจใน
การดํารงชีวิต มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 
(งาน

ศูนยบริการ
สาธารณสุข) 

รวม  31  โครงการ  3,505,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000    

แบบ ผ. 02 
379 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 
4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสรมิและสนบัสนนุความเขมแข็งของชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการชวยเหลือ 
ผูประสบภยั 

- เพื่อชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย
ตางๆ และผู
เดือดรอนที่ประสบ
ปญหาทางสังคมใน
เขตเทศบาล 

- ใหความชวยเหลือ
ผูประสบภยัและผู
เดือดรอนที่ประสบ
ปญหาทางสังคมตาม
ระเบียบของทางราชการ 
ทั้ง 20 ชุมชน 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ

100,000 
(งบเทศบาลฯ

100,000 
(งบเทศบาลฯ

100,000 
(งบเทศบาลฯ

- ผูประสบภัยและ
ผูที่ประสบ 
ปญหาทาง 
สังคมไดรับ 
การชวยเหลือ 
ครบทุกคน 

- สามารถใหความ 
ชวยเหลือ
ผูประสบภยั 
และผูที่ประสบ
ปญหาทางสังคมใน
เขตเทศบาล 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
สิทธิประโยชน) 

2 โครงการดานการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

- เพื่อสงเสริม
บทบาทของสตรีใน
ดานตางๆ และสราง
ความสัมพันธ 
ภายในครอบครัว 

- เสริมสรางศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองและ
บทบาทของสตรีในการ
สรางความเขมแข็ง 
ของครอบครัวและสังคม 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ

10,000 
(งบเทศบาลฯ

10,000 
(งบเทศบาลฯ

10,000 
(งบเทศบาลฯ

- กลุมสตรีใน 
เขตเทศบาล 
มีความรู ความ 
เขาใจ และม ี
สวนรวมในการ 
พัฒนาสถาบัน 
ครอบครัวและ 
สังคมเพิ่มขึ้น 
 

- กลุมสตรีในเขต 
เทศบาล มีความรู 
และความสามารถ 
ในการสรางความ 
เขมแข็งของ
ครอบครัวและสังคม

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
สิทธิประโยชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 
380 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 
4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสรมิและสนบัสนนุความเขมแข็งของชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
คนพิการ 

- เพื่อใหไดขอมูลคน
พิการในเขตเทศบาล 
- เพื่อแยกประเภทคน
พิการพรอมจัดตั้ง
ชมรมคนพิการแตละ
ประเภท 
- เพื่อคนพิการได
เขาถึงสิทธิประโยชน
และสวสัดิการอื่นๆ 
- เพื่อผูดูแลคนพิการ
ไดรับความรูในการ
ดูแลคนพิการอยางถูก
วิธ ี
 
 
 

- ออกสํารวจคนพิการใน
เขตเทศบาลทุกชุมชน
เพื่อใหไดขอมูลและแยก
ประเภทคนพิการ 
- จัดอบรมเรื่องสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการ
อื่นๆ แกผูดูแลคนพิการ 
- สงเสริมการตั้งชมรม
คนพิการแตละประเภท 
- สงเสริมการสรางอาชีพ
ใหแกผูพิการแตละ
ประเภท 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คนพิการใน
เขตเทศบาล
ไดรับสิทธิ
ประโยชนและ
สวัสดิการตาม
ระเบียบของ
ทางราชการ 
100% 

- คนพิการและ
ผูดูแลคนพิการมี
ความรูในการพัฒนา
ตนเองและการ
ดํารงชีวิตในสังคม 
- คนพิการไดรบัสิทธิ
และสวสัดิการตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 
- คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสังคม 
สงเคราะห) 

 
 381 

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 
4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสรมิและสนบัสนนุความเขมแข็งของชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาและ
ควบคุมการ 
ฌาปนกิจสงเคราะห 

- เพื่อใหความรูและ 
แนวทางปฏิบัติแก 
ผูดําเนินการจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 
- เพื่อควบคุมและ
กํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ 
สมาคมฯ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย 
- เพื่อปองกันไมใหมี
การจัดตั้งสมาคมฯ ที่
ผิดกฎหมาย 

- อบรมใหความรูดาน
กฎหมายการฌาปนกจิ
สงเคราะห 
- ออกตรวจแนะนํา
เจาหนาที่สมาคมฯ ถึง
วิธีการปฏิบัตเิกี่ยวกับ 
เอกสารและการรายงาน
ตางๆ 
- จัดทําเอกสาร
ประชาสมัพันธเพื่อ
แนะนําประชาชนให
ทราบเกี่ยวกับการเปน
สมาชิกและการจดัตั้ง
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 
 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สมาคม 
ฌาปนกิจ 
สงเคราะห 
ในเขตเทศบาล 
มีการ
ดําเนินการ 
ที่ถูกตองตาม 
กฎหมาย 

- คณะกรรมการ 
และเจาหนาที่
สมาคมฯมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 
การฌาปนกิจ
สงเคราะห 
- สมาชิกสมาคมฯ 
ไดรับบริการ
ผลประโยชนตาม
กฎหมาย 
- ปองกันปญหา
สมาคมฯที่ผดิ
กฎหมาย 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
สวัสดิการสังคม) 

 
 

แบบ ผ. 02 
382 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 
4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสรมิและสนบัสนนุความเขมแข็งของชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา 
และยกระดับ 
มาตรฐานหอพักใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหความรูและ
แนวทางการปฏิบัติแก 
ผูประกอบกิจการ และ
ผูจัดการหอพักตาม
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 
2558 

- สงเสริมความรูดาน
กฎหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกตองในการ
ประกอบกิจการหอพักตาม 
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 
- ตรวจแนะนําสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
- จัดตั้งชมรมและสราง
เครือขายผูประกอบกิจการ
หอพักในเขต 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 40,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ

- หอพักในเขต 
เทศบาลได 
มาตรฐานและ 
ดําเนินกิจการ 
ไดถูกตอง
เพิ่มขึ้น 

- ผูประกอบ
กิจการและ
ผูจัดการหอพัก 
นําความรูที่ไดไป 
ปรับปรุงหอพักให
ไดมาตรฐานและ
สามารถดําเนิน
กิจการไดถูกตอง 
ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
สวัสดิการสังคม) 

6 โครงการรณรงคและ
ปองกันยาเสพติดใน
ชุมชน 

- เพื่อปองกันปญหา
การแพรระบาดยาเสพ
ติดในเขตชุมชนของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- จัดกิจกรรมรณรงคและ
ปองกันปญหายาเสพติด
ตางๆ ทั้ง 20 ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ

- สามารถ 
ปองกันปญหา 
ยาเสพตดิใน 
เขตเทศบาล 
ไดเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมี
ความเขาใจและมี
สวนรวมในการ
ปองกันปญหา 
ยาเสพตดิในชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
(งานสงเสรมิ 
สวัสดิการชุมชน) 

รวม   6  โครงการ - 220,000 250,000 250,000 250,000    

แบบ ผ. 02 
383 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 
4.4 แผนงานการพาณชิย  งาน โรงฆาสตัว 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
บานพักสุนัขจร
จัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อลดปญหาการ
เพิ่มขึ้นของสุนัขจรจัดใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ใหลดลงหรือหมดไป 

- ดูแลสุนัขจรจัดในเขต 
เทศบาลฯ จาํนวน 200 
ตัว/ป 
 

- 65,000 
(งบเทศบาลฯ)

65,000 
(งบเทศบาลฯ)

65,000 
(งบเทศบาลฯ)

65,000 
(งบเทศบาลฯ)

- จํานวนสุนัข
จรจัดภายใน
เขตเทศบาลฯ 
มีจํานวนลดลง 

- ลดจํานวนสุนัข
จรจัดในเขต
เทศบาลฯ 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
(งานสัตวแพทย) 

2 โครงการ
รณรงค 
ฉีดวัคซีน
ปองกัน
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบา 
 

- เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนตื่นตัวและ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิด
จากโรคพิษสุนัขบา 
-  เพื่อควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาใหลดลงหรือ
หมดไป 
 

-  ฉีดวัคซีน ปองกันสุนัข
และแมวในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จํานวน 3,000 ตัว 
 

- 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ)

 
 
 

 

- ประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 
- สุนัขและ
แมวภายใน
เขตเทศบาล
ไดรับการฉีด
วัคซีนมากกวา          
รอยละ 90 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ เขาใจ
และตระหนักถึง
อันตรายของโรค
พิษสุนัขบา   
-  สุนัขและแมว
ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา  

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 
384 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 
4.4 แผนงานการพาณชิย  งาน โรงฆาสตัว 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
สถานที่จําหนาย
เนื้อสัตวสะอาด
ปลอดภัยใสใจ
ผูบริโภค 
 
 

- สงเสริมให
ผูประกอบการสถานท่ี
จําหนายเนื้อสัตวมีการ
ปฏิบัติอยางถูก
สุขลักษณะและ
สุขอนามัยในการ
จําหนายเนื้อสัตว 
- เพื่อใหผูบริโภคได
บริโภคเนื้อสัตวท่ี
สะอาดและปลอดภยั 

- ไมพบสารเรงเนื้อแดง
ในเนื้อสัตวท่ีนําไป
จําหนายในพ้ืนที่เขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- ไดเนื้อสตัวที่สะอาด
ปลอดภัยและเหมาะสม
ตอการนําไปบริโภค 
 

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เนื้อสัตวตอง
ผานการตรวจ
ประเมินสาร
ตกคาง(สาร
เรงเนื้อแดง)
โดยตองไมพบ
สารสาร
ดังกลาวใน
เนื้อสัตว 

- ผูประกอบการ
สถานที่จําหนาย
เนื้อสัตวมีการ
พัฒนาปรับปรุง
สถานที่จําหนาย
เนื้อสัตวใหสะอาด
ถูกสุขลักษณะ  
- ผูบริโภคมีความรู
ความเขาใจในการ
เลือกซื้อเนื้อสตัวที่
มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานสัตวแพทย) 

รวม   3  โครงการ - 115,000 115,000 115,000 115,000    

 
 385 

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ 
4.5 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอาย ุ
 

- เพื่อใหผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลไดรับ
เงินชวยเหลือ 
เบี้ยยังชีพ 

- ผูสูงอายุที่มีสิทธิ ์
ในเขตเทศบาลฯ  
ไดรับเบี้ยยังชีพทุกคน 
 
 

- 
 

25,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

29,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

31,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

33,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

- ผูสูงอายุที่ม ี
สิทธิไดรับเบี้ย 
ยังชีพครบถวน 
100% 

- ผูสูงอายุมี
รายไดสําหรับใช
จายในการดํารง
ชีพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 
 

- เพื่อใหผูพิการใน
เขตเทศบาลไดรับ
เงินชวยเหลือ 
เบี้ยยังชีพ 

- คนพิการในเขต
เทศบาลฯ ไดรับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

- 5,760,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,760,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,760,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,760,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- คนพิการที่มี 
สิทธิไดรับเบี้ยยัง
ชีพครบถวน
100% 

- คนพิการมี
รายไดสําหรับใช
จายในการดํารง
ชีพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 

- เพื่อใหผูปวยเอดส
ในเขตเทศบาลได
เงินชวยเหลือ 
เบี้ยยังชีพ 

- ผูปวยเอดสทีม่า
ลงทะเบียนในเขต
เทศบาลฯ ไดรับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

- 252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

252,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ผูปวยเอดส 
ที่มีสิทธิไดรับ
เบี้ยยังชีพ
ครบถวน 
100% 

- ผูปวยเอดสมี
รายไดสําหรับใช
จายในการ 
ดํารงชีพเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
 

386 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
4.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานสังคมและคุณภาพชวีติ  
4.5 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

- เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 

- สงเสริมและสนับสนุน
การจัดสวัสดิการใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

- - 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ประชาชนมี
สวัสดิการ
รองรับเพิ่มขึ้น 

- สามารถ
สงเสริมและ
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลให
ไดรับ
สวัสดิการที่
เปนประโยชน
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม   4  โครงการ - 31,012,000 35,112,000 37,112,000 39,112,000    
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แบบ ผ. 02 



 

 

 
 

 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
5.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
5.1  แผนงานสาธารณสขุ    งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการสราง
จิตสํานึกและ 
ความตระหนัก 
ดานสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อรณรงคให
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯตระหนัก
และใหความสําคญั
ในการมีสวนรวมการ
ปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม 
-  เพื่อลดปญหา
สิ่งแวดลอมในเขต
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมประกวด 
สุดยอดชุมชนหนาบาน  
นามอง 
-  กิจกรรมอบรมสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

270,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- รอยละ 
80ของท่ี
เขารวม
โครงการมี
ความพึง
พอใจ 
 

-   ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมจีิตสํานึก
และตระหนักใน
การปองกันและ
แกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 
 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

ควบคุมมลพิษ 
และเหตุรําคาญ) 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
389 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
5.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
5.2 แผนงานเคหะและชมุชมุ  งานสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการปลูก
จิตสํานึกการพัฒนา
ความสะอาดใน 
บึงพลาญชัย 

-  เพื่อปลูกจิตสํานึก
ใหพนักงานจางมี
ความรูสึกที่ดีและ
เห็นความสําคัญของ
การรักษาความ
สะอาด 
- เพื่อใหบึงพลายชัย
มีความสะอาดมาก
ที่สุด 
 

-  ใหบึงพลาญชัยมีความ
สะอาดสวยงามตลอดเวลา 

- 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสถานท่ี
พักผอนหยอน
ใจท่ีสะอาด
สวยงาม
เพิ่มขึ้น  
90 % 

-  พนักงานจาง
ของงาน
สวนสาธารณะมี
จิตสํานึกท่ีดมีี
ความ
กระตือรือรนใน
การดูแลรักษา
ความสะอาด
ภายในบึงพลาญ
ชัยมากข้ึน 
- เพื่อประชาชน
มีความ
ประทับใจและ
พึงพอใจมาก
ที่สุด 
 

กองชาง 
(งาน

สวนสาธารณะ) 
 
 
 

 
 

390 
 

แบบ ผ. 02 



 

 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
5.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
5.2 แผนงานเคหะและชมุชมุ  งานสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการจดัมุม
สวนหยอมเปนจุด
ถายภาพที่ระลึกใน
บึงพลาญชัย 
 
 

-  เพื่อให
นักทองเที่ยว 
ไดมีจดุถายภาพเปน
ที่ระลึก 
-  เพื่อใหมีไมดอก
สีสันตาง ๆ เปนจุด
สนใจและเปลีย่นไป
ตามฤดูกาล 
-  เพื่อเปนการ
ประชาสมัพันธ
สถานที่ทองเที่ยว
จังหวัดรอยเอ็ด 
 
 
 
 

-  จัดซื้อพันธุไมสสีัน 
ตาง ๆ  นํามาจัดเปนมุม
ถายภาพบริเวณสนามหลัง
ศูนยฟตเนต 
-  เพื่อเพิ่มจดุถายภาพ 
ที่ระลึกภายในบึงพลาญชัย 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- สวนหยอม
มีความ
สวยงาม
เพิ่มขึ้น 
80% 

-  ไดมีสถานท่ี
ถายภาพที่ระลึก
ของจังหวัดรอยเอ็ด 
-  เกิดความพึง
พอใจและภูมิใจของ
ชาวรอยเอ็ด 
- ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
ของจังหวัด 

กองชาง 
(งาน

สวนสาธารณะ) 
 
 
 

 
 

391 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
5.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
5.2 แผนงานเคหะและชมุชมุ  งานสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการปลูก 
หญาแฝก 
 

-  เพื่อสนองโครงการ
พระราชดําริและ
สงเสริมการปลูกหญา
แฝกใหมากขึ้น 
 

- จัดเตรยีมพื้นที่รอบคลอง
คูเมืองจากขอบก้ันดิน 
ประมาณ  0.30  เมตร 
ตลอดแนว  2 ฝง   
-  จัดสงหนังสือขอพันธุ
หญาแฝกจากหนวยงาน
พัฒนาที่ดิน 
-  จัดกิจกรรมการปลูก
หญาแฝกทุกๆ 3 เดือน 
จนกวาจะแลวเสรจ็ 
 
 
 
 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คลองคู
เมืองไดรับ
การพัฒนา
ตาม
โครงการ
พระราช 
ดําร ิ

- เพื่อลดการ
พังทลายของดิน 

กองชาง 
(งาน

สวนสาธารณะ) 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
392 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
5.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
5.2 แผนงานเคหะและชมุชมุ  งานสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อ
อุปกรณออกกําลัง
กายกลางแจง 

- เพื่อใหประชาชน
ในพ้ืนที่ไดออกกําลัง
กาย 
- ทดแทนอันเดิม 
ที่ชํารุด 
 
 

- จัดซื้ออุปกรณออก
กําลังกายกลางแจง  
จํานวน  6  ชุด  

- 150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ดําเนินการ
จัดซื้อ
อุปกรณออก
กําลังกาย
กลางแจง   

- ประชาชนมี
อุปกรณในการ
ออกกําลังกาย
เพียงพอ  
- เพิ่มภูมิทัศนให
สวยงาม 

กองชาง 
(งานศูนย

เครื่องจักรกล) 
 
 
 

5 โครงการปรับปรุง
ไฟสองน้ําพุใน 
บึงพลาญชัย  
จุดหนาศาลเจาพอ
หลักเมือง 

- เพื่อใหใชงานได
ตามปกต ิ
- เพื่อใหเกิดความ
สวยงามของ 
บึงพลาญชัยซึ่งเปน
สถานที่ทองเที่ยว 

- ดําเนินการซอมระบบไฟ
สองน้ําพุที่ชํารุดใหใชงาน
ไดตามปกต ิ
- เปลี่ยนโคมไฟและระบบ
ควบคุมใหมีความทนทาน
ใชงานไดนานขึ้น 
 
 
 

- 200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

200,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ไดมีการ
ปรับปรุง
ระบบควบคมุ
ไฟสองน้ําพุท่ี
ดีขึ้น 

-  ทําใหเกิด
ความสวยงาม
แกประชาชนที่
ใชบริการ 
บึงพลาญชัย 
 

กองชาง 
(งานศูนย

เครื่องจักรกล) 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
393 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
5.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
5.2 แผนงานเคหะและชมุชมุ  งานสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 โครงการติดตั้ง
ปรับปรุงน้ําพุคลอง 
คูเมือง 

-  เพื่อเพิ่มออกซิเจน
น้ําในคูคลอง 
-  เพื่อใหทัศนียภาพ
สวยงามยิ่งขึ้น 

-  ติดตั้งน้ําพุในคลอง 
คูเมือง จํานวน  30 หัว 
น้ําพุสูง  2  เมตร จาํนวน  
4 จุด 
-  ปรับปรุงระบบน้ําใน
คลองคูเมือง 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบใหสวยงามลงตัว
ตามธรรมชาติ   
 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- คลองคู
เมืองมี
ทัศนียภาพท่ี
สวยงาม
เพิ่มขึ้น 
80% 

-  น้ําในคูคลอง
ไมเนาเสีย 
-  ทัศนียภาพ
สวยงามยิ่งขึ้น 
 

กองชาง 
(งานศูนย

เครื่องจักรกล) 
 
 
 

7 โครงการปรับปรุง
น้ําพุในบึงพลาญชัย 

- เพื่อปรับปรุงน้ําพุ
ใหมีความสวยงาม 
และใชงานไดนาน
ขึ้น 

- ปรับปรุงน้ําพุในบึง
พลาญชัย  จํานวน 4 จุด 
- ปรับปรุงไฟสองน้ําพุ 
จํานวน 4 จุด 
 
 
 

- 
 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ไดน้ําพุ 
จํานวน 4 
จุด 

- ทําใหน้ําพุมี
ความสวยงาม 
- ทําใหน้ําพุมี
อายุการใชงาน
เพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 
(งานศูนย

เครื่องจักรกล) 
 
 
 

 
 

394 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
5.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
5.2 แผนงานเคหะและชมุชมุ    งานกาํขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาการ
รักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

-  เพื่อสรางจิตสํานึก
ใหภาคสวนตางๆ มี
สวนรวมในกิจกรรม
ดานความสะอาด  
- เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้น
ในเขตเมืองรอยเอด็ 
-  เพื่อใหเกิดความ
สะอาด และ ความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยของ
บานเมือง 

รณรงคสรางจติสํานึก
สถานที่ตาง ๆ  ดังน้ี 
-  ในชุมชน 
- ที่พักผูโดยสารทุกแหง 
- สวนราชการที่ใหบริการ
ประชาชนจํานวนมาก 
- ในตลาดสดเทศบาล 
- หนาสถานศึกษาในเขต
เทศบาลฯ 
- ถนนสายหลักในเขต
เทศบาลฯ 
-  รณรงคทําความสะอาด
วันเฉลิมพระเกียรติ 5 
ธันวาคมและ 12  สิงหาคม 
- รณรงคคัดแยกขยะตาม 
วันสําคัญตาง ๆ 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ไมมีขยะ
ตกคางใน
แตละวัน 
ในเขต
เทศบาล
เมือง
รอยเอ็ด 

- บานเมืองมีความ
สะอาดนาอยู 
- ประชาชนให
ความรวมมือใน
การรักษาความ
สะอาดกับ
เทศบาลเพิม่ขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานรักษาความ

สะอาด) 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
395 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
5.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
5.2 แผนงานเคหะและชมุชมุ    งานกาํขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการขนยาย
ขยะตกคางสะสม 
 

- เพื่อแกไขปญหา
ขยะตกคางจํานวน
มาก 

ขนยายขยะตกคางสะสม 
1.ขุดตักขยะ จํานวน 
172,000  ลูกบาศกเมตร  
(ประมาณ 103,200 ตัน) 
2. ขนยาย จํานวน จํานวน 
172,000  ลูกบาศกเมตร 
(คิดระยะทางขน 25 กม.) 
3. ขุดดินบอผังกลบขนาด 
172,000  ลูกบาศกเมตร  
4. ตักดิน ปูทับเกลี่ย บด
อัดแนน 
5. พลาสติกปูกนหลุม 
HDPE หนา 0.30 มม.
ปองกันการรั่วซึม 
 

- 
 

30,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ขยะตกคาง
ลดลง   
สามารถ
รองรับขยะ
ใหมไดมาก
ขึ้น 
 

- กําจัดขยะที่
ตกคางไดไมนอย
กวา 103,200 
ตัน จากท้ังหมด 
150,000  ตัน 

กองชาง 

รวม  9  โครงการ - 31,390,000 31,390,000 31,390,000 31,390,000   
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6. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอด็ 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการจดัทํา 
รายงานแสดงผล 
การปฏิบัติงานตาม 
นโยบายผูบริหาร
ประจําป 
 

-  เพื่อเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

-  จัดทํารายงานแสดงผลงาน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประจําป  ปละ  100  เลม 
 
 
 

- 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

10,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

- เผยแพร
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลปละ 
๑๐๐ เลม 

-  ประชาชน
รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 

2 โครงการจดังาน 
วันเทศบาล  

-   เพื่อประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ
เกี่ยวกับวันเทศบาล 
-  เพื่อใหเจาหนาที่ใน
สังกัดไดทราบถึงวัน
สําคัญของเทศบาล 

-  จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน 
และสาธารณกุศล  เชน    
จัดนิทรรศการ รณรงคบริการ
สาธารณะ ฯลฯ ประจําป ๆ 
ละ 1 ครั้ง 
 
 
 

- 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

- จัดงาน 
วันเทศบาล  
จํานวน๑ ครั้ง 
ในวันที่ ๒๔ 
เมษายนของทุก
ป 

-  ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
เทศบาลเพิม่ขึ้น 
-  เจาหนาที่ใน
สังกัดไดทราบ
ถึงวันสําคัญของ
เทศบาล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3 โครงการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน 

- เพื่อใหการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินและ
นายกเทศมนตรีเปนไป
ดวยความเรียบรอย 

- ดําเนินการจดัการเลือกตั้งให
เปนไปตามกฎหมาย 

- 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

1,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ดําเนินการ
เลือกตัง้สมาชิก 
สภาทองถ่ินและ
นายกเทศมนตรี 
จํานวน ๑ ครั้ง 

- การเลือกตั้ง
เปนไปดวยความ
เรียบรอย บริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 

4 โครงการจดังาน 
วันทองถิ่นไทย 

- เพื่อเปนการนอม
รําลึกถึงพระมหา-
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 
- เพื่อใหทราบถึง 
วันทองถิ่นไทย 
วามีความสาํคัญตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 

- จัดพิธีถวายราช-สักการะ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว   
รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันทองถ่ิน
ไทย วันท่ี ๑๘ มีนาคมของทุกป 
- จัดนิทรรศการผลงานของ
เทศบาล, จัดกจิกรรมบําเพญ็
สาธารณประโยชนหรือสา
ธารณกุศล ฯลฯ 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดงานวัน
ทองถ่ินไทย 
จํานวน ๑ ครั้ง 
ในวันที่ ๑๘ 
มีนาคม  
ของทุกป 

- ทุกคนไดนอม
รําลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ 
ในรัชกาลที่ ๕ 
ตลอดเวลา 
- มีความ 
จงรักภักด ี
ในสถาบันพระ 
มหากษัตรยิ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรัฐพิธ ี
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

5 โครงการจดั
กิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย 
 

-  เพื่อสรางความรัก 
หวงแหน และเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษตัริย 
ของไทย 

- จัดกิจกรรมเผยแพรพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย-
เดช  สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถและพระ
บรมวงศานุวงศ 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 

- ประชาชนเกิด
ความรักและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย 

-  พนักงาน  
เจาหนาที่ฯ และ
ประชาชนทั่วไป
เกิดความรัก 
หวงแหน และ
เทิดทูนใน
สถาบัน
พระมหากษตัริย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรัฐพิธ ี
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400 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

6 โครงการสราง
สํานึกพลเมือง
สงเสริม
ประชาธปิไตย 

- เพื่อสงเสริมให 
ประชาชนในทองถิ่น
เกิดความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ
ตนเองและคานยิม
ประชาธิปไตย 
 

- จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
และสรางความตระหนักแก
ประชาชนในดานสิทธิหนาที่  
ความมีวินัย คานิยม
ประชาธิปไตย 
 
 

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดอบรมให
ความรู ความ
เขาใจในบทบาท
หนาที่ของ
ตนเองและ
คานิยม
ประชาธิปไตย  
ปละ 1 ครั้ง 
 

- ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
ในบทบาทหนาที่
ของตนเองและ
คานิยม
ประชาธิปไตย 
 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 

7 โครงการรักษ
รอยเอ็ด 

-  เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในทองถิ่น
เกิดความรักหวงแหน
และความเปนเจาของ
ทองถ่ินตนเอง  
 
 

-  จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
และสงเสรมิใหเกิดความหวง
แหน ความเปนเจาของทองถ่ิน
แกประชาชนในเขตเทศบาล  

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

-  จัดการอบรม
ใหความรู
ประชาชน
เพื่อใหเกิดความ
รัก หวงแหน
ทองถ่ินตนเอง 
ปละ 1 ครั้ง 

-  ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ  
เกิดความรัก  
หวงแหนและให
ความรวมมือใน
การพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 

 

401 
 

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

8 โครงการจดัทํา
คูมือบริการ
ประชาชน 

- เพื่อใหประชาชนผูมารับ
บริการรบัทราบขั้นตอน
การใหบริการของเทศบาล 
- เพื่อใหเปนไปตาม 
พ.ร.บ.การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทําคูมือบริการ
ประชาชน เผยแพร
ประชาสมัพันธ ใหกับ
ประชาชน ณ จุดบริการ
ของเทศบาลฯ 
 
 

- 
 

- 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดทําคูมือ
สําหรับ
ประชาชน  
ณ จุดบริการ
ประชาชน 
 
 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ 
ไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 

 

 

แบบ ผ. 02 
402 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

9 โครงการติดตั้ง
ระบบจอแสดงผล 
LED หองประชุม
สุนทรเทพ(ชั้น3)
สํานักงานเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อติดตั้งระบบ
จอแสดงผลของหอง
ประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3)
สํานักงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดใหสามารถรองรับ
การใชงานที่ทันสมัย 

- ติดตั้งระบบจอ 
LEDFULL COLOR P5 
แบบภายใน ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 2x4 เมตร 
จํานวน 1 ชุด  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

557,470 
(งบเทศบาลฯ) 

 

557,470 
(งบเทศบาลฯ) 

 

557,470 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ดําเนินการ
ติดตั้งระบบ
จอแสดงผล  
LEDFULL 
COLOR P5 
แบบภายใน 
จํานวน 1 ชุด 

- หองประชุม 
สํานักงาน
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมี
จอแสดงผล
รองรับ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเกดิ
ประสิทธิภาพใน
การนําเสนอ
ขอมูล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 

 

 

แบบ ผ. 02 
403 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

10 โครงการปรับลด 
การใชพลังงาน 

- เพื่อใหการใชพลังงาน 
(ไฟฟา/น้ํามัน/
น้ําประปา/โทรศัพท) 
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา
และประหยัด 
- เพือ่ใหบุคลากรใน
หนวยงาน ตระหนัก 
เขาใจและปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการ 
ใชพลังงาน 
 

- ลดปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง/ไฟฟา นํ้าประปา 
โทรศัพท ของทกุกอง/ฝาย/งาน 
สถานศึกษาของเทศบาล ไดไม
นอยกวารอยละ 10  เมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะเร่ิมตน 
เดือนตุลาคม ของทกุปจนถึงสิ้น
ปงบประมาณในแตละป โดย
กําหนดเปนคาเฉลี่ยเพือ่
เปรียบเทียบการใชพลังงาน 
ในแตละเดือน 
- ประเมินผล/สรุป เสนอ
ผูบริหารในที่ประชุม
ประจําเดือนทุกเดอืน 
- มอบใบประกาศแกกอง/ฝาย 
/งาน ที่สามารถปฏิบัติไดตาม
เกณฑทีก่ําหนด 6 เดอืน/ 1 
คร้ัง 
 

- 
 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

5,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ปริมาณการใช
พลังงาน 
ของเทศบาล
ลดลงไดไมนอย
กวา รอยละ ๑๐  
เมื่อเปรียบเทียบ
กับระยะเริ่มตน
เดือนตุลาคมของ 
ทุกป จนถึงสิ้น
ปงบประมาณ 
ในแตละป 
 
 

-  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดใชพลังงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ  
คุมคา ประหยัด 
เปนไปตาม
นโยบายของ
จังหวัดและรัฐบาล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

งานบริหารทั่วไป 
(งานธุรการ) 

แบบ ผ. 02 
404 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

11 โครงการอบรมให
ความรูพื้นฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

- จัดอบรมใหความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานที่จําเปนให
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงาน
จางฯ ปละ ๑ ครั้ง  

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจางประจํา 
และพนักงาน
จางฯ มีความรู
พื้นฐานที่จําเปน
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางฯ 
ไดรับการพัฒนา
ความรูพื้นฐานท่ี
จําเปนในการ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ฝาย
อํานวยการ 
 (งานพัฒนา
บุคลากรฯ) 

 
 

12 โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
พนักงานเทศบาล
ตําแหนงสายงาน
นักบริหารของ
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ 
 

- จัดอบรมใหความรูหลักสูตร
ที่เปนความรูเฉพาะดานของ
แตละสายงาน จํานวน ๑ ครั้ง 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- พนักงาน
เทศบาล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ 
ไดรับการฝกอบรม
เพือ่พัฒนาความรู
พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ฝาย
อํานวยการ 

  (งานพัฒนา
บุคลากรฯ) 

 
 
 

405 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

13 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

- เพื่อใหพนักงาน
เทศบาลลูกจางประจํา 
และพนักงานจางฯ ใช
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
 

- จัดอบรมดานคณุธรรม  
จริยธรรม ใหกับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางฯ 
จํานวน ๑ ครั้ง  

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- จัดใหมีการ 
อบรบคุณธรรม
จริยธรรม แก
พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ ป
ละ๑ ครั้ง 

- พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางฯ ไดรับ
การฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและมี
คุณธรรม จรยิธรรม
เพิ่มขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ฝาย
อํานวยการ 

  (งานพัฒนา
บุคลากรฯ) 

 
 
 

14 โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
สวัสดิการดาน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการ 
ดานอื่น ๆ 

 
 

-  เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสวัสดิการดาน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการดานอื่น ๆ 

-  จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับสวัสดิการดาน
ประกันสังคมและสวัสดิการ
ดานอื่น ๆ สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจางฯ จํานวน  
1  ครั้ง 
 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา 
และพนักงาน 
จางฯ มีความรู
ดานประกันสังคม
และสวสัดิการ
ดานอื่นๆเพิ่มขึ้น 
80% 

-  พนักงานเทศบาล 
ลุกจางประจําและ
พนักงานจางฯ 
ไดรับความรู
เกี่ยวกับสวัสดิการ
ดานประกันสังคม
และสวสัดิการดาน
อื่น ๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ฝาย
อํานวยการ 
(งานพัฒนา
บุคลากรฯ) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 
406 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

15 โครงการอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานคณะผูบริหาร 
สมาชิก สภา
เทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
, ลูกจางประจาํ 
และพนักงาน 
จาง ฯ 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน

ใหกับคณะผูบริหาร 

สมาชิก สภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและ

พนักงานจางฯ   

- จัดอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงานคณะผูบรหิาร สมาชิก 
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางฯ  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด  ปละ  1  ครั้ง  

- 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

- คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ   
ไดมโีอกาส
ใกลชิดและไดรับ
การฝกอบรม
เพิ่มพูนความรู
และ
ประสบการณ 
เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ฝาย
อํานวยการ 
(งานพัฒนา
บุคลากรฯ) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 
407 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

16 โครงการคดัเลือก
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจางประจํา
และพนักงาน 
จางฯ ดีเดน 

- เพื่อเปนขวัญ 
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯ 
 

คัดเลือกพนักงาน ดังน้ี  
- คัดเลือกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางดีเดน  
ปละ ๑ ครั้ง  

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน
เทศบาล  
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจางประจํา 
และพนักงาน
จางฯ มีขวัญ
และกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจางประจํา 
และพนักงาน
จางฯ  
ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
- พนักงานจางมี
ขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ฝาย
อํานวยการ 
(งานพัฒนา
บุคลากรฯ) 

 
 

 

แบบ ผ. 02 
408 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

17 การประกวด
สํานักทะเบียน
ดีเดน 

- เพื่อใหสามารถ
บริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
ไดมาตรฐานดานการ
บริการและสมัฤทธ์ิผล
ของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงสํานักทะเบียนใหได
มาตรฐานของกรมการ
ปกครอง 
- สงสํานักทะเบียนเขารวม
คัดเลือกเปนสํานักทะเบียน
มาตรฐานสํานักทะเบียนดเีดน
ของกรมการปกครอง 
- พัฒนาสํานักทะเบียนใหได
ตามมาตรฐานสากลของไทย
ดานการจดัการและสัมฤทธิ์ผล
ของภาครัฐ (ไอเอสโอ) 
 

- 
 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

25,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การทํางาน
ของเจาหนาที่
และสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 80% 

- สํานักทะเบียน
ไดรับการพัฒนา
จนไดมาตรฐาน 
สากล (ไอเอสโอ) 
และสามารถให 
บริการ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธภิาพ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝายทะเบยีน 

และบัตร) 

 
 

แบบ ผ. 02 
409 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

18 โครงการอบรม
เครือขาย
อาสาสมัครชุมชน
ดานการทะเบียน
ราษฎร 

- เพื่ออบรม
อาสาสมัครฯ  
ซึ่งเปนตัวแทนประจาํ
ชุมชนในการติดตอ
ประสานงานกับสํานัก
ทะเบียนทองถ่ิน
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ในดานการทะเบยีน
ราษฎร 
- อบรมเครือขายเพื่อ
ทบทวนและทดแทน
ในกรณีลาออกหรือ
กรณีอื่นๆ 

- จัดอบรมเครือขายอาสาสมัคร
ชุมชนดานการทะเบียนราษฎร 
จํานวน 60 – 100  คน     
โดยดําเนินการดังน้ี 
1)  คัดเลือกประชาชนทั้ง 20
ชุมชนๆ ละ 3-5  คน  
ที่มีอายุตั้งแต  18 ปบริบูรณขึ้น
ไป มีความรูความสามารถใน
การพูด,อาน, เขียนภาษาไทยได 
2)  อบรมใหความรูเบื้องตน
ดานการทะเบียนฯ  อาทิ  
ทะเบียนราษฎร, ทะเบยีนชื่อ
บุคคล, ทะเบียนครอบครัว,บัตร
ประจําตัวประชาชน  และ
พ.ร.บ.ตางๆ ที่เกี่ยวของ 
- จัดตั้งผูที่ผานการอบรมใหเปน
อาสาสมัครดานการทะเบียน
ราษฎร ประจําชุมชน 

- 
 

- 
 

35,000 
 (งบเทศบาลฯ)

 

- 
 

35,000 
 (งบเทศบาลฯ)

 

- เครือขายฯ
ไดรับความรู 
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ มี
ความรูดานการ
ทะเบียน 
-  สํานัก
ทะเบียนฯ
สามารถหา
ขอมูลดานการ
ทะเบียนฯจาก
เครือขายไดงาย
และสะดวก 
- ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
และไดรับความ
สะดวกเมื่อมา
ขอรับบริการ 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝายทะเบยีน 

และบัตร) 

 

แบบ ผ. 02 
410 
 



 

 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

19 โครงการ 
บริการดาน 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 
เคลื่อนท่ีเนื่องใน
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

- เพื่อใหบุคคลที่มีเกณฑ
จะตองมีหรือใชบัตร
ประจําตัวประชาชน กรณี
ตางๆ เชน 
- กรณีอายุครบ ๗ ปบริบรูณ 
- กรณีบัตรหมดอาย ุ
- กรณีเปลี่ยนที่อยู/ยายที่อยู 
- กรณีเปลี่ยนช่ือตัว/ชื่อสกลุ 
- กรณีบัตรหาย/ถูกทําลาย   
เปนตน  ท่ีเปนกลุมบคุคล
อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด และพื้นท่ีใกลเคียง 
มีบัตรประจําตัวประชาชน  
- เพื่อใหประชนที่มาใช
บริการไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด 
 

- เด็กที่มีอายุครบ ๗  ป
บริบูรณและประชาชน
ทั่วไปที่ตองการขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน ทุก
กรณ ี
 

- 
 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผูใชบริการเกดิ
ความพึงพอใจ 
เพิ่มขึ้น  ๘๐% 

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว
ประหยดัเวลา
และคาใชจาย 
ในการจัดทํา
บัตรประจําตัว              
ประชาชน
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  
ในการบริการ    
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝายทะเบยีน 

และบัตร) 

 

แบบ ผ. 02 
411 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

20 โครงการจดัทํา
วารสารเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อประชาสัมพันธ
ใหหนวยงานและ
ประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบกิจกรรมของ
เทศบาลฯ  
 
 

-  จัดทําวารสารเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ปละ  2  ครั้ง 
จํานวนครั้งละ  500  ฉบับ 
รวม  1,000  ฉบับ  ตอป 
เพื่อแจกจายใหกับประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลฯ และ
เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานที่
เดินทางมาดูงานที่เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทั่วไปไดรับ
ทราบกิจกรรม
ของเทศบาลฯ  

เพิ่มขึ้น  

-  ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ  
ไดรับรูขอมูล
ขาวสารทาง
เทศบาลฯ  
-  เปนการสราง
ความเขาใจอันดี
ระหวางองคกร
กับประชาชน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานบริการ

ขอมูลขาวสาร
ทองถ่ิน) 

 

21 โครงการจดัทํา
ปฏิทินประจําป 

-   เพื่อเผยแพร
ประชาสมัพันธ 
ขอมูลขาวสารเทศบาลฯ 
ใหหนวยงาน/ชุมชน 
รับทราบอยางท่ัวถึง 
 

-  จัดทําปฏิทิน จํานวน 
12,000 ชุดแจกใหหนวยงาน 
, ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทั่วไปไดรับ
ทราบขอมูล 
ขาวสารของ
เทศบาลฯ  
เพิ่มขึ้น 80% 

- ประชาชนใน
ทองถ่ินและ
หนวยงานอื่น
รับทราบขอมลู
ขาวสารของ
เทศบาลฯ 
อยางทั่วถึง 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานบริการ

ขอมูลขาวสาร
ทองถ่ิน) 

 

 412 
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

22 จัดทําหนังสือ
รายงานกิจการ
ของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อเผยแพร
ประชาสมัพันธ
กิจกรรมขาวสารตางๆ 
ของหนวยงานในชวงที่
ผานมาใหประชาชน
รับทราบ 

-จดัทําหนังสือรายงานกิจการ
เทศบาลจํานวน๑๒,๐๐๐เลม 
เพื่อแจกจายไปยัง อปท. 
ทองถ่ินทั่วประเทศและ
หนวยงานราชการในเขต
เทศบาลไดรับทราบ 

- - ๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

- - -ประชาชน
ทั่วไปไดรับ
ทราบขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาล
เพิ่มขึ้น 
๘๐% 

-ประชาชนไดรบัรู
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาลและเกดิ
ความเขาใจอันดี
ระหวางองคกร
ทองถ่ินกับ
ประชาชน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานบริการ

ขอมูลขาวสาร
ทองถ่ิน) 

23 โครงการพัฒนา
ศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อเผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูล
ขาสารตามพรบ.ขอมูล
ขาวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-จัดทําแผนพับเผยแพรขอมลู
จํานวน ๕๐๐ ฉบับ 
- ปรับภูมิทัศนและทัศนียภาพ
ของศูนยใหสวยงามและ
เหมาะแกการใชงาน 
- เพื่อเตรียมการจัดสง
ประกวดศูนยขอมูลโดดเดน 

- - ๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ) 

-ประชาชน
ทั่วไป
สามารถรับรู
ขอมูล
ขาวสารใน
ทุกดาน
เพิ่มขึ้น 
๙๐% 

-ประชาชนไดรบัรู
ขอมูลขาวสาร
เพิ่มขึ้นในหลาย
ชองทาง 
-เทศบาลมีความ
พรอมในการ
จัดเตรียมศูนยเพื่อ
สงประกวดศูนย
ขอมูลขาวสารโดด
เดน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(งานธุรการ 

งานรับเรื่องราว
รองทุกข) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

24 โครงการจดัทํา 
วีดีทัศนเพื่อ
เผยแพร
ประชาสมัพันธ 
กิจการเทศบาลฯ 

-   เพื่อเผยแพร
ประชาสมัพันธ 
ภารกิจเทศบาลให
บุคคลภายนอกไดรับ
ทราบ 
 

- จางเหมาจดัทํา 
วีดีทัศนเพื่อประชาสมัพันธ
เกี่ยวกับภารกจิเทศบาล 
 
 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคคลภาย 
นอกได
รับทราบ
ขอมูลขาวสาร 
ของเทศบาลฯ  
เพิ่มขึ้น 80% 

- บุคคลภายนอก 
ไดรับทราบ
ภารกิจของ
เทศบาล 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานบริการ
ขอมูลขาวสาร

ทองถ่ิน) 
 

25 โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
 

- เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในกองวิชาการฯ
ใหมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมๆ  
ใหทันสมัยยิ่งข้ึน 
 

-  อบรมบุคลากรใหไดรีบ
ความรูเพิ่มมากขึ้น   
-  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพื่อเสรมิสรางประสบการณ
และสามารถนาํมาปรบัใชใน
การปฏิบัตริาชการใหเกดิ
ประโยชนตอองคกร 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากรใน
องคกร 
มีความรู
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 100% 

-  บุคลากรฯ 
สามารถนํา
ความรูที่ได
กลับมาพัฒนา
ใหองคกรไดรับ
ประโยชนสูงสุด 
-  การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   งานวางแผนสถติิและวชิาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง
โปรแกรมระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร  (GIS) 

-  เพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มเตมิระบบ GIS ให
เปนปจจุบันและใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 

- จางเหมาในการดําเนินการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรม 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรให
เปนปจจุบัน 
 
 
 

- 
 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ระบบ GIS 
มีประสิทธ-ิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 
80% 

-  ระบบ  GIS 
มีขอมูลที่เปน
ปจจุบันและ
สามารถใชงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 

27 โครงการจดัทํา 
เทศบัญญตั ิ
งบประมาณ
รายจายประจาํป
ของเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อใหเทศบาลมี
กรอบและแผนงาน
การใชจายเงิน
งบประมาณในการ
บริหารงานเทศบาล 

-  จัดทํารูปเลมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
และเทศบญัญตัิงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม 
 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เทศบาลฯ  
มีกรอบและ 
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
 

-  เทศบาลฯ มี
แผนการใช
จายเงิน
งบประมาณ ทํา
ใหการบริหารงาน
เปนไปอยางมี
ประสิทธภิาพและ
ถูกตองตาม
ระเบียบ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานจัดทํา
งบประมาณ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   งานวางแผนสถติิและวชิาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

28 โครงการจดัทํา
แผนพัฒนา 
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

-  เพื่อใหเทศบาลฯ  
มีกรอบและแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ในแตละป 
 

1) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- จัดประชุมคณะกรรมการ 
- จัดประชุมประชาคมเมือง 
- จัดทํารูปเลมแผนพัฒนา 
2) จัดทําแผนการดําเนินการ 
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดทํารูปเลมแผน 
3)  ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
-  จัดประชุมคณะกรรมการ 
-  จัดทํารูปเลมแผน 
 
 
 
 
 

- 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

- เทศบาลฯ 
มีกรอบและ 
แนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน 
 

-  เทศบาลฯ  
มีแผนพัฒนาเพื่อ
เปนกรอบและ
แนวทางปฏิบัติงาน 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานวิเคราะหฯ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   งานวางแผนสถติิและวชิาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการรับการ
ประเมินองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน  
 

- เพื่อใหเทศบาลทราบ
และตระหนักถึง
บทบาทภารกิจหนาที่ 
โดยการเขารวมรับการ
ประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
 

-  จัดทําเอกสารขอมลูสื่อ 
วีดีทัศน ประกอบการเขารวม
โครงการ ,ตกแตงสถานที่
ตอนรับคณะกรรมการออก
ตรวจประเมิน  ดังนี ้
1) การประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ม ี
การบริหารจัดการที่ด ี
2)การประเมินรางวัล
พระปกเกลาฯ 
3) การประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.)  
4) การประเมินรางวัล 
United Nations Public 
Service Awards (UNPSA) 
5) การประเมินอื่น ๆ 
 

- 150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 
 

-  เทศบาลฯ 
ไดรับรางวัล 
จากการ
ประเมินฯ 
ทั้ง 3 
โครงการ 

-  เทศบาลฯ มี
งบประมาณเพิ่ม
จากเงินรางวัลที่
ไดจากการ
ประกวดทําใหมี
งบประมาณ
กลับมาพัฒนา
องคกรไดมากขึ้น 
- ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ รักใน
องคกรมากขึ้น 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานจัดทํา
งบประมาณ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 
6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

30 โครงการรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

-  เพื่อใหประชาชนได
รวมคิดรวมทําและ
แสดงความคดิเห็น 
ตาง ๆ  ตามโครงการ
ที่เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดจดัทําขึ้น 
 
 

- จัดทําโครงการรับฟงความ
คิดเห็นตาง ๆ ของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
-  จัดทําปายประชาสัมพันธ 
- คาตกแตงสถานที ่
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- คาอาหารกลางวัน 
- คาพิธีเปด-ปด 
- คาวัสดุอุปกรณ 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่
จําเปนในโครงการนี ้
 
 
 
 

- 100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

100,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- ไดดําเนินการ 
จัดรับฟงความ
คิดเห็น 

- ประชาชน
ไดรับความรู 
จากการจัดทํา
โครงการมาก
ยิ่งข้ึน 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานวิเคราะหฯ) 
 

 
 

 

แบบ ผ. 02 
418 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   ก.ยุทธศาสตร จงัหวดัที ่5 
   ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 1 - 4 
   ยทุธศาสตรที ่6   การพฒันาดานการบรหิาร  การเมือง  การปกครอง 
   6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   งานวางแผนสถติิและวชิาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
31 โครงการศึกษาเพื่อ

วางระบบการ
เชื่อมตอเครือขายสง
สัญญาณภาพ
ระยะไกล พรอม
ติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดและพัฒนา
ระบบควบคมุนํารอง 
Smart city 
(ระยะที2่) 

- เพื่อพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนตลอด 
จนนักทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- เพื่อใหเฝาระวัง
เหตุรายและนําไปสู
ความชวยเหลือแก
ผูประสบภยัไดอยาง
ทันที 
- เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหประชาชน
อยางทันทวงที 

1. เชื่อมตอสญัญาณภาพกลอง
วงจรปดจากสถานีตํารวจจํานวน 
71 ตัว และเชื่อมสัญญาณภาพ
กลองวงจรปดจากถนนสตรีท
อารต จํานวน 5 ตัว 
- ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น 
smart101 พรอมทั้งเพิ่มระบบ 
AR code ปายประชาสัมพันธ 
สามมติิภายในเขตเทศบาล 
- ประกอบดวย 
 1. ทําการ Integrated 
สัญญาณภาพและการแสดงผล 
2.พัฒนาชุดโปรแกรมสําหรับ
การกระจายสญัญาณภาพ 
(Restreaming) 
3. ปรับปรุง Mobile 
Application เพื่อใหรองรับการ
ใชงาน Augmented Reality 
(AR Code)  

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3,400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

 
 

 

3,400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

 
 

 

3,400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

 
 

 

3,400,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

 
 

 

-ประชาสัมพันธ
ไดทราบขอมลู
การจราจร 
ขอมูลการ
ทองเที่ยว ผาน
ระบบสมารท
โฟนและ
กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ
ของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด
รอยละ80 

-เจาหนาที่ของ
เทศบาลและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถ
ดูแลความ
ปลอดภัย
ตรวจสอบ
สถานการณตางๆ 
ภายในพื้นท่ีได
อยางทันกาล 
(Real time) 
ครอบคลมุสะดวก
รวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 

แบบ ผ. 02 
419 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 ก.ยทุธศาสตร จงัหวดัที ่5 
 ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 - 4 
 ยุทธศาสตรที ่6   การพฒันาดานการบรหิาร  การเมือง  การปกครอง 

6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
   4. ระบบแสดงผลกลางเพือ่

สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร (City Dashboard) 
5.เคร่ืองคอมพวิเตอรแมขาย 
แบบที่ 2 เพื่อ Streaming ภาพ
สําหรับ Mobile 
6.Server สําหรับเก็บภาพ cctv
ที่ integrate มา ระยะเวลาเก็บ 
30 วัน 
7.Licenses Software สําหรับ 
Integrated และกระจาย
สัญญาณภาพ 
8.Sever ควบคุมการแสดงผล 8 
จอภาพ 
9.อุปกรณเพิ่มเติม สําหรับ 
Integrated 
10.จอโทรทัศน ขนาดไมนอย 
กวา 55 นิ้ว จํานวน 8 จอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

      -ประชาชนในเขต
เทศบาลฯมีความ
มั่นใจในความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินมาก
ยิ่งข้ึนสามารถใช
ขอมูลจาก
กลองโทรทัศน
วงจรปดในการ
สืบคนและติดตาม
หาตัวผูกระทําผดิ 

 

420 
 

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก.ยุทธศาสตร จงัหวดัที ่5 
  ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 1 - 4 
  ยทุธศาสตรที ่6   การพฒันาดานการบรหิาร  การเมือง  การปกครอง 

6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รบัผดิชอบหลัก
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
32 โครงการติดตั้ง

ระบบตดิตามและ
จัดเก็บขอมลูเพื่อ
การบริหารจัดการ
ขยะอัจฉริยะ 
(Smart Waste 
Management & 
Monitoring 
System) 

1.เพือ่ยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานการ
จัดเก็บ และขนสงขยะ
ของทางเทศบาล 
2.เพือ่ออกแบบและ
ติดต้ังระบบติดตามการ
จัดเก็บและขนสงขยะ
และประมวลผลเพื่อ
พัฒนาแผนการบริหาร
จัดการขยะ 
3.เพือ่ออกแบบและ
ติดต้ังระบบรถขนขยะ
อัจฉริยะ ระบบถังขยะ
อัจฉริยะ และระบบ
สถานทีท่ิ้งขยะอัจฉริยะ
เพื่อรองรับการทํางาน
ของระบบจัดการขยะ
อัจฉริยะในภาพรวม 

- สามารถจดัเก็บและขน
ถายขยะจากจดุทิ้งขยะ
ไปยังจุดพัก หรือจดุ
ทําลายขยะโดยใชเวลา 
และทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินการ (รถขยะ 
คนงาน) ที่นอยที่สุดและ 
สามารถจัดเก็บขยะได
ครอบคลมุพื้นท่ีเมือง
ตามกรอบภารกิจหนาที่
ของทางเทศบาล 

- 10,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

10,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000,000
(งบเทศบาลฯ)

10,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

การจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อ
ยกระดับ
ประสิทธิภาพ
ของการ
จัดเก็บ และ
การขนสงขยะ
ของทาง
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
รอยละ 80 

ระบบรถยะอัจฉรยิะ
ยังสามารถติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยี
เพิ่มเตมิเพื่อยกระดับ
การทํางานของระบบ 
โดยระบบที่แนะนํา
ระบบแรกคือการ
ติดตั้งกลองประจํารถ
เพื่อนํามาประยุกตใช
ทั้งในดานการกํากับ
ตรวจสอบการทํางาน
ของรถแบบ Real-
Time ผานการ
ถายทอดภาพจาก
กลองมายังศูนย
ควบคุมและการ
วางแผนดานอื่นให
แมนยํามากยิ่งขึ้น  

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 

421 
 

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่4 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป   งานบรหิารงานคลงั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 
 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานดาน
การเงินใหมีความรู
และความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบฯ /
หนังสือสั่งการ 

จัดอบรมบุคลากรที่ 
ปฏิบัติงานดานการเงิน 
ดังตอไปนี ้
- ผูอํานวยการกองทุก
กอง 
- รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา/สํานัก/กอง 
- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางท่ี
ปฏิบัติงานดานการเงิน  
- เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ดานการเงินของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง  8  
แหง 
 
 
 

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผูเขาอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
มากขึ้น 

-  ผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบฯ 
การเบิกจายเงินและ
หนังสือสั่งการมาก
ขึ้น 
-  ผูเขาอบรมมี
ความมั่นใจในการ
ตรวจสอบเอกสาร
กอนการเบิกจายได
อยางถูกตองมากขึ้น 

กองคลัง 
( ฝายบริหาร) 

 

 

แบบ ผ. 02 
422 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่4 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ดานพัสด ุ
 
 

- เพื่อพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานพสัดุใหมี
ความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบฯ /
หนังสือสั่งการ 

จัดอบรมบุคลากรที่ 
ปฏิบัติงานดานพสัดุ 
ดังตอไปนี ้
- ผูอํานวยการกองทุกกอง 
- รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา/สํานัก/กอง 
- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางท่ีปฏิบัติงาน
ดานการเงิน  
- เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ดานการเงินของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง  8  แหง 
 
 
 
 

- 
 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ผูเขาอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
มากขึ้น 

-  ผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบฯ 
พัสดุที่เกี่ยวของ
และหนังสือสั่งการ
มากขึ้น 
 

กองคลัง 
(ฝายพัสดุและ

ทรัพยสิน) 
 

 
 

423 แบบ ผ. 02 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

35 โครงการกอสราง 
สีขาว 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธ
งานกอสรางทุก
โครงการที่ดําเนินการ
ในปงบประมาณที่
เทศบาลฯ ดําเนินการ
ทั้งกอน ระหวางและ
หลังการกอสรางให
ประชาชนบริเวณ
พื้นท่ีกอสรางไดเห็น
การทํางานของ
เทศบาลฯ ทุกขั้นตอน 
-  เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบการทํางาน
ของผูรับจางและ
คณะกรรมการการ
ตรวจการจางผู
ควบคุมใหรัดกมุยิ่งขึ้น 

-  ออกประชาสมัพันธให
รับทราบโครงการ ใหแก
1) ประชาชนบริเวณ
พื้นท่ีกอสรางและ
ประชาชนทั่วไป 
2) ประธานชุมชน 
3) ผูแทนชุมชนท่ีมีคําสั่ง
แตงตั้งเปน
คณะกรรมการ 
ตรวจการจาง 
4) คณะกรรมการ 
ตรวจการจาง 
5) สมาชิกสภาเทศบาล
เขตพื้นที่กอสราง 
6) คณะผูบรหิาร
เทศบาลฯ 
 

- 
 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ประชาชน
ทราบถึงการ
ปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
มากขึ้น 

-  ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบ
โครงการกอสราง
ทุกโครงการที่
เทศบาลฯ 
ดําเนินการทุก
ขั้นตอน 
-  ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบการ
ทํางานของผู
รับจาง 
คณะกรรมการ
ตรวจการจางผู
ควบคุมงานเพื่อ
ปองกันการทุจริต 
 

กองคลัง 
(ฝายพัสดุและ

ทรัพยสิน) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

36 โครงการสํารวจ
ปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

-  เพื่อสํารวจขอมูล  
ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด.ใหถูกตอง
ครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
-  เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมแกผูที่มาชําระ
ภาษีใหแกเทศบาลฯ 
 

-  ออกสํารวจขอมลู
โรงเรือน  ท่ีดิน และปาย
ตามถนนสายตาง ๆ  
ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
-  ประสานกับท่ีดิน
จังหวัด เพื่อขอขอมูล
และมีปรับลงในทะเบยีน
ทรัพยสินใหถูกตองและ
ใชเปนขอมูลในการเรยีก
เก็บภาษี  
- ปรับปรุงโปรแกรม GIS 
เพื่อรองรับระบบ L TAX 
3000 
 
 
 

- 80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ดําเนินการ
จัดเก็บภาษไีด
ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

-  เทศบาลฯ มี
รายไดเพิ่มขึ้น 
-  ทําใหการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯไดทั่วถึง 
รวดเร็วถูกตอง
และเปนธรรม 
 

กองคลัง 
(ฝายแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพยสิน) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่4 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

37 โครงการบริการตอ
สัญญาตลาดและการ
เชาทรัพยสินของ
เทศบาลฯ นอก
สถานที่และนอกเวลา
ราชการ 
 

-  เพื่อใหเจาหนาที่
ออกไปรับบริการการ
ตอสัญญาการเชาสิทธิ
ของตลาด  ทั้ง  4  
ตลาดของเทศบาล  
รวมทั้งการตอสัญญา
การเชาอาคารพาณิชย
และการเชาสิทธิตาง ๆ  
ของเทศบาลฯ 
 

-  ประชาสัมพันธให 
ผูที่ทําสัญญาไดทราบ
กอนหมดสญัญา 
-  ออกบริการตอสัญญา
ทั้งตลาดสระทอง ตลาด
โตรุง  ตลาดหนองแคน 
และตลาดทุงเจริญ นอก
เวลาราชการ 
 

- 32,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

32,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

32,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

32,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การจัดเก็บ
ภาษีของ
เทศบาลฯมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

-  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ไดรับ
รายไดเพิ่มขึ้น   
ตรงตามกําหนด 
สามารถนําเงินไป
พัฒนาไดเร็วขึ้น 
-  ประชาชนและ
ผูประกอบการเกิด
ความพึงพอใจใน
การบริการ  
-  สรางภาพพจน
ที่ดีใหกับเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 
 
 

กองคลัง 
(ฝายจัดหาฯ) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่4 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

38 โครงการติดตั้ง
โปรแกรมบริหาร
จัดการระบบการ
ควบคุมเอกสารแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อใชในการ
บริหารจดัการระบบ
การควบคุมเอกสาร
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
โดยใชเทคโนโลยเีว็บ
แอพพลิเคชั่น 

- จัดซื้อโปรแกรมพรอม
ติดตั้งโดยมีคณุสมบัตดิังนี ้
- โปรแกรมจะตองพัฒนา
ดวยเทคโนโลยเีว็บ
แอพพลิเคชั่น 
- โปรแกรมสามารถใชงาน
รวมกับระบบฐานขอมูลเชิง
สัมพันธที่มีขนาดใหญได 
เทียบเทาหรือดีกวาMySQL 
- สามารถทํางานภายใตเว็บ
เบราวเซอร (Web 
Browser) และทํางานบน
ระบบเครือขายโดยไมจํากัด
จํานวนผูใชงาน 
- มีระบบเชื่อมโยงขอมูล
ผูใชงานและรหสัผานกับ 
ระบบงานทะเบยีนทรัพยสิน
หรือ มีระบบลงทะเบยีน
ผูใชงานใหม 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ)

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ)

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาลฯ)

- มีการ
บริหาร
จัดการ
ระบบการ
ควบคุมและ
สืบคนขอมูล
ทะเบียน
ทรัพยสิน
โดยใช
เทคโนโลยี
เว็บแอพ 
พลิเคชั่น 

-ฝายแผนทีภ่าษีฯ 
สามารถสืบคน
ขอมูลและติดตาม
ทะเบียนทรัพยสิน 
- กําหนดจํานวน
การยืม คืนได 
- มีระบบการยืม 
โดยผานแถบบาร
โคด 
 

กองคลัง 
ฝายแผนทีภ่าษีฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่4 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

   - มีระบบรักษาความปลอดภัยใน
การเขาใชงาน 
- มีการแบงกลุมประเภทของ
ผูใชงาน 
- ระบบสามารถสรางบารโคดและ
จัดพิมพบารโคด ไดโดยอัตโนมัติ 
- สามารถสืบคนขอมูลทรัพยสิน 
เพื่อจัดพิมพบารโคด แบบราย 
ผ.ท. ได 
- สามารถทําการกําหนดจํานวน
การยืมแบบ ผ.ท. ได 
- มีระบบการยืม คืน แบบ ผ.ท.
๑,๒,๓,๔,๕และ ๗โดยใชแถบบาร
โคด 
- มีระบบแสดงรายงาน การยืม คืน 
และแบบรายการ ผ.ท. ที่ยังไมได
รับคืน 
- มีระบบสืบคนขอมูลและติดตาม
แบบ ผ.ท. (Document Tracking) 
- มีการรับประกันการทํางาน ๑ป 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.1  แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารงานคลงั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

39 โครงการ
ประชาสมัพันธภาษี
อากร ใบอนุญาตและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ 
 

-  เพื่อใหเจาหนาที่
บริการผูชําระภาษี  
หลังเวลาราชการ ตั้งแต 
16.30 – 20.00  น. 
ของทุกวัน และ
วันหยุดราชการตั้งแต 
08.30 – 16.30 น. 
ในชวงการยื่นภาษี 
ประจําป ตั้งแตเดือน 
ม.ค. – เม.ย. ของทุกป 
-  ออกบริการจัดเก็บ
ภาษีตามแหลงชุมชน
และตลาดตางๆ 
 
 

-  เปดบริการรับชําระ
ภาษีหลังเวลาราชการ
และวันหยดุราชการ 
-  ออกบริการใหจัดเก็บ
ถึงบานสําหรับผูชําระ
ภาษีที่ตองการใหออกไป
บริการ 
-  ออกบริการ การ
จัดเก็บตามแหลงชุมชน 
ตลาดตาง ๆ 
 

- 80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

80,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- การจัดเก็บ
ภาษีของ
เทศบาลฯมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

 -  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดสามารถ
พัฒนาการจัดเกบ็
รายไดตาม
เปาหมายกําหนด 
-  ประชาชนและ
ผูประกอบการเกิด
ความพึงพอใจใน
การบริการ 
-  สรางภาพพจน
ที่ดีใหกับเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

กองคลัง 
(ฝายพัฒนา

รายได) 
 

 

รวม  39 โครงการ - 17,172,000 18,964,470 17,849,470 17,884,470    
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่4 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.2  แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน   งานเทศกจิ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการสรางเสรมิ
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพของ
บุคลากร 

-เพื่อใหเจาหนาที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดี เหมาะสมกับการ
ออกปฏิบัติหนาที่ ในการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 
-เพื่อใหเจาหนาที่  มี
บุคลิกภาพท่ีดี  เปนท่ี
นาเชื่อถือ  ตอผูพบเห็น  
-เพื่อใหเจาหนาที่มี
ทักษะ ศิลปะในการ
เจรจาสื่อสารกับ
ผูประกอบการคาตางๆ 
-เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

- เจาหนาที่สังกัดงาน
รักษาความสงบ
เรียบรอยและความ
มั่นคง ฝายปองกันฯ  
สํานักปลดัเทศบาล 
 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

สุขภาพ
รางกาย
จิตใจ 
แข็งแรง 
และ 
บุคลิกภาพ 
ดี 
 

- เจาหนาที่เทศกิจมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ี 
เหมาะสมกับการ
ออกปฏิบัติหนาที ่
-เจาหนาที่เทศกิจมี
บุคลิกภาพท่ีดี เปนท่ี
นาเชื่อถือตอผูพบเห็น 
-เจาหนาที่เทศกิจมี
ทักษะ ศิลปะในการ
สื่อสารผูประกอบ
กิจการ  ใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่   
เปนอยางด ี
- เจาหนาที่เทศกิจ
ปฏิบัติหนาที่   ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานรักษา 

ความสงบฯ) 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่4 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.2  แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน   งานเทศกจิ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการจดัทํา 
เทศบัญญตัิและ
ระเบียบฯ ของ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

-  เพื่อใหมีกฎระเบียบ
และคูมือในการใชงาน
และเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลฯ
และประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดทํารูปเลมเทศ
บัญญัตจิํานวน  100  
เลม 
-  จัดทํารูปเลมระเบียบ
ฯ  จํานวน  100  เลม 
 
 
 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีคูมือ
และกรอบ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  เทศบาลฯ มีคูมือ
การใชงานและเปน
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานนิติกรรม
สัญญา) 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.2  แผนงาน   การรกัษาความสงบภายใน   งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอคัคภียั 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเจาหนาที่  
งานปองกันฯ 

 - เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- ศึกษาดูงานดานการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- อบรมใหความรู
กฎหมายที่เกีย่วของใน
การปฏิบัติงาน 

- 20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- เจาหนาที่
ปองกันฯได
เขาอบรม  
90% 

-  ทําใหเจาหนาที่
เกิดความมั่นใจ 
ในการเผชิญเหต ุ
สาธารณภัย 
- สรางขวัญ
กําลังใจแก
เจาหนาที่งาน
ปองกันฯ 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

 

รวม  3  โครงการ - 60,000 60,000 60,000 60,000    
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่4 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 
 6.3 แผนงาน  การศึกษา  งาน บรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อ 
 ที่ดิน 

- เพื่อขยายพื้นที่รองรับ
การจัดการเรยีนการ
สอนและกอสรางสนาม
วอลเลยบอลชายหาด  
โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ 

- จัดซื้อที่ดินบริเวณพื้นที่
ติดตอโรงเรียนเทศบาล
หนองหญามาฯ พื้นท่ี 
2 ไร 

- 6,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- โรงเรียน
เทศบาลหนอง
หญามาฯ มี
พื้นท่ีเพิ่ม
ใหบริการทาง
การศึกษา
เพิ่มขึ้น 100% 
 

- มีพื้นท่ีเพียงพอ
ตอการรองรับ
การขยายตัวทาง
การศึกษาไดมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักการศึกษา 
(งานธุรการ) 

2 โครงการซอมแซม
รถยนต 
สํานักการศึกษา 

- เพื่อใหรถยนตสํานัก
การศึกษาใชงานได
อยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

- ซอมแซมรถยนตสํานัก
การศึกษาที่ชํารุดใหใชงาน
ไดอยางปลอดภัย 

- 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

600,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

- รถยนตของ
สํานัก
การศึกษามี
ประสิทธิ 
ภาพครบรอย
ละ 100 

- รถยนตสํานัก
การศึกษาที่ชํารุด
สามารถใชงานได
อยางปลอดภัย
และมี
ประสิทธิภาพ 
สะดวกปลอดภยั
แกผูขับขี่และ
ผูโดยสาร 
 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 
6.3 แผนงาน  การศึกษา  งาน บรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเชื่อมตอ
อินเตอรเนต็
ความเร็วสูงในการ
จัดเก็บขอมลู
สารสนเทศของ
สํานักการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหมีอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงในการ
จัดเก็บขอมลู
สารสนเทศออนไลน
ผานเว็บไซดกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
 
 

-  สํานักการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ทั้ง 10
โรงเรียนสามารถสงขอมลู
สารสนเทศออนไลนผาน
เว็บไซดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
 
 

- 

 

168,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

168,000 

(งบอุดหนุนฯ) 

 

- โรงเรียนใน
สังกัดมี
อินเทอรเน็ต
สําหรับ
ใหบริการแก
พนักงานครู/
นักเรียนใน
สังกัดครบ
รอยละ 
100 

-  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
ไดรับขอมลู
สารสนเทศ
ออนไลนจาก
สํานักการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  
ทั้ง 9 โรงเรียน 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมอืงรอยเอด็ 
  ก. ยทุธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 
6.3 แผนงาน  การศกึษา  งาน บรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเชาพ้ืนที่
จัดทําเว็บไซดสาํนัก
การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด
และจดทะเบียน
โดเมนเนม  
(ซื่อเว็บไซด)  
สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหมีพื้นท่ีเพื่อ
ใชในการจัดทําเว็บ
ไซดของสํานักการ 
ศึกษาและโรงเรยีน
ในสังกัด 
- เพื่อใหมีโดเมนเนม 
ชื่อเว็บไซดสาํนัก
การศึกษา เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เชาพื้นที่เพื่อใชใน
การจัดทําเว็บไซดและ
บทเรียนออนไลน 
- จดทะเบียนช่ือเว็บ
ไซดสํานักการศึกษา 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
www.erem.go.th 
Education of Roi- 
Et Municipal 

- 

 

22,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

22,000 

(งบเทศบาลฯ) 

 

-สํานักการศึกษา 
มีพื้นที่ในการจัดทํา
เว็บไซดครบรอยละ 
100 

- สํานักการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดมี
พื้นที่ในการจัดทําเว็บ
ไซดและบทเรียน
ออนไลน 
- สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมี
ชื่อเว็บไซดอยางเปน
ทางการ (โดเมนเนม) 

สํานัก
การศึกษา 

 

5 
 
 
 
 
 

โครงการติดต้ัง
อุปกรณเครือขาย
สัญญาณอินเตอรเน็ต 
หอสูงชมเมือง 
 (หอโหวด 101)  

- เพื่อใหมีอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงในการใช
ประโยชนเกี่ยวกับการ
ติดตอ สื่อสาร
ประสานงาน การ
ใหบริการฟรี
อินเตอรเน็ตกับ
ประชาชนที่เขามา
เยี่ยมชมหอสูงชมเมือง 
(หอโหวด101) 

-  ติดต้ังอุปกรณระบบ
สัญญาณอินเตอรเน็ต 
พรอมอุปกรณประกอบ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
ภายในหอสูงชมเมือง 
 (หอโหวด101) 
 

- 

 

- 

 

530,000 

(งบเทศบาลฯ) 
 

 

- - -มีสัญญาณ
อินเตอรเน็ตสําหรับ
การบริหารงาน  
การติดตอ สือ่สาร
และใหบริการแก
ประชาชนผูมา
เยี่ยมชมหอสูง 
ชมเมือง  
(หอโหวด 101)      
รอยละ 100 

-  มีสัญญาณ
อินเตอรเน็ตสําหรับ
การบริหารงาน  การ
ติดตอสื่อสารและ
ใหบริการแก
ประชาชนผูมาเยี่ยม
ชมหอสูงชมเมือง 
(หอโหวด101)       

สํานักการศึกษา 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 

รวม  5  โครงการ - 6,790,000 1,320,000 790,000 790,000    

แบบ ผ 02 
435 
 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.4 แผนงาน  สาธารณสขุ งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะไดรบั 
หนวยงาน
รบัผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม
การมีสวนรวม  
ของชุมชนในการ
พัฒนาระบบการ
จัดเก็บคาบริการ
เก็บขนกําจัดมลู
ฝอยเพิ่มรายได
ทองถ่ินเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด  
 

- เพื่อสงเสริมใหชุมชนมี
รายไดในการพัฒนา
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
- เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนารายได
ทองถ่ิน 
- เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
บริหารจัดการทีด่ีตามหลกั
ธรรมาภบิาลในระดับ
ชุมชน 
- เพื่อปลูกฝงความรูสึก
รัก และเปนเจาของ
ชุมชนแกประชาชน 
 
 
 

- พัฒนาระบบการจัดเก็บ
คาบริการเก็บ ขน กําจัดมลู
ฝอยใหครอบคลุม 
- เพิ่มรายไดจากการจัดเกบ็
คาบริการเก็บ ขน กําจัด 
มูลฝอย ของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

- 240,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 
 

240,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 
 

240,000 
 (งบเทศบาลฯ) 
 
 

240,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 

- การจัดเก็บ
คาบริการเก็บ ขน 
กําจัดมลูฝอย ของ
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 ของป 
ที่ผานมา 

- ประชาชนมีสวน
รวมในการปองกัน
และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมชุมชน 
- พัฒนารายได
ทองถ่ินและเกิดการ
บริหารจดัการทีด่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับชุมชน 
 

กอง
สาธารณสุขฯ
(งานอนามัย
สิ่งแวดลอม

ควบคุมมลพิษ
และเหตุ
รําคาญ)  

 

 
 

แบบ ผ 02 
436 
 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยทุธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.4 แผนงาน  สาธารณสขุ งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
สํารวจสถาน
ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
 

- เพื่อสํารวจขอมูลสถาน
ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดใหถูกตอง 
ครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
- เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานประกอบการที่
ตองควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
 
 
 
 
 

- ออกสํารวจขอมูลสถาน
ประกอบการฯ ตามถนนสาย
ตางๆ  ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- ปรับปรุงขอมลูในฐานขอมูล
ใหเปนปจจุบัน 

- - 50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

50,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

- สามารถดาํเนินการ
จัดเก็บขอมลูสถาน
ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ไดไมนอยกวา 
รอยละ 70 

-เทศบาลมรีายได
เพิ่มขึ้นจากการ
จัดเก็บ
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
- ทําใหมีการ
จัดเก็บ
คาธรรมเนียมฯ ได
อยางทั่วถึงและ
ถูกตอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

(งาน
สุขาภิบาล

สถาน
ประกอบการ) 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 
437 
 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.4 แผนงาน  สาธารณสขุ งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการบริการ
ตอใบอนุญาต
สถาน
ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
 

-เพื่อใหเจาหนาที่ออก
ใหบริการตอใบอนุญาต
สถานประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดใหถูกตอง 
ครบถวน 
 - เพื่อเพิ่มรายไดจาก
การจัดเก็บคาธรรมเนียม
สถานประกอบการที่
ตองควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

- ออกใหบริการตอใบอนุญาต
สถานประกอบการฯ ตาม
ถนนสายตางๆ  ในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
นอกเวลาราชการ 
 

- - 30,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

30,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

30,000 
 (งบเทศบาลฯ) 

สามารถดําเนินการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ไดไมนอยกวา 
รอยละ 70 

-เทศบาลมรีายได
เพิ่มขึ้นจากการ
จัดเก็บ
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
- ทําใหมีการ
จัดเก็บ
คาธรรมเนียมฯ ได
อยางทั่วถึงและ
ถูกตอง 
- ผูประกอบการมี
ความพึงพอใจกับ
การใหบริการนอก
สถานที ่
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
(งานสุขาภิบาล

สถาน
ประกอบการ) 

 
 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.4 แผนงาน  สาธารณสขุ งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
กลองวงจรปด 
CCTV ภายใน
ตลาดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตางๆ จาก
ทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ผานทางแอพพลิเคชั่น
สมารทโฟน 
- เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย ดูแล
เหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ และ
สังเกตุสภาวะอากาศ
หรือสภาพจราจร 
บนทองถนนภายใน 
เขตพื้นที่อยางท่ัวถึง 

- ดําเนินการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษา 
ความปลอดภัยทั่วไป ในตลาด
ทั้ง 3 แหง คือ ตลาดสระทอง 
ตลาดหนองแคน และตลาดทุง
เจริญ รวมติดตั้งกลองวงจรปด 
ทั้ง 3 แหง จํานวน 45 ตัว
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร) 
 
 

- 
 

- 
 

1,035,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

1,035,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

1,035,000 
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีกลองวงจร
ปด CCTV ทั้ง 
3 แหง จํานวน 
45 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
รับทราบการ
ประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสาร 
- ประชาชน
สามารถแจงเหตุ
รองเรียน 
รองทุกขผาน
ระบบสมารทโฟน 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
(งานบริหาร

จัดการ
ตลาด) 
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แบบ ผ 02 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.4 แผนงาน    สาธารณสขุ   งาน  ศูนยบริการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการองคกร
หวงใยใสใจเอดส
ในท่ีทํางาน  

- เพื่อใหบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในองคกร  มี
ความรู ความเขาใจเรื่อง
โรคเอดส 
- เพื่อใหบุคลากรทุกคนมี
ทัศนคติที่ดีกับผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดส  ไมเกิด
การรังเกียจและสามารถ
อยูรวมกับผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดสได   
- เพื่อใหเกิดการเคารพ
สิทธิ ไมเกดิการตีตรา
หรือเลือกปฏิบัต ิ
 -เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักในการปองกัน
การติดเช้ือ เอช ไอ ว ี

- จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ QQR ใหแก
บุคลากรเทศบาล 430 คน 
ทั้งในและนอกสถานที ่
 

- 
 

45,600 
(งบเทศบาลฯ) 
 

45,600 
(งบเทศบาลฯ) 
 

45,600 
(งบเทศบาลฯ) 
 

45,600 
(งบเทศบาลฯ) 
 

-บุคคลากร
เทศบาลมมีี
ความรูในการ
ปองกัน  
เอช ไอ วี และ 
มีทัศนคติที่ดีตอ 
ผูติดเชื้อ  
เอช ไอ วี 
เพิ่มขึ้น 80% 
 

- บุคคลากร
เทศบาลปลอดภยั
จากเชื้อ เอช ไอ วี 
-บุคลากรเทศบาล
มีทัศนคติที่ดีใน
การอยูรวมกับผู
ติดเชื้อ เอช ไอ วี 
ไมมีการตีตรา  
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
(งานควบคุม
ปองกันโรค) 

(งานศูนยบริการ
ทางการแพทย) 

รวม  5  โครงการ - 285,600 1,400,600 1,400,600 1,400,600    

แบบ ผ 02 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.5แผนงาน    สงัคมสงเคราะห   งาน  บรหิารทัว่ไปเกีย่วกับสงัคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งระบบ
ความปลอดภัยกลอง 
วงจรปด CCTV
ภายในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนตลอดจน
นักทองเทีย่วในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
- เพื่อแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตาม
นโยบายของรัฐบาล
โครงการ”ไทยนิยม 
ยั่งยืน” 

- ติดตั้งกลองวงจรปด 
CCTV พรอมอุปกรณ 
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 4 ตัว 
รวม 20 ตัวตดิตั้งในพื้นที่
เขตชุมชน ดังน้ี  
ชุมชนวัดคุม, ชุมชน บขส. ,
ชุมชนพิพิธภัณฑ, ชุมชน
โรงพยาบาล , ชุมชน
ราษฎรอุทิศ รวม 5 ชุมชน  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

- 

 
1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

1,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีกลองวงจร
ปด CCTV ใน
เขตพื้นที่ 5 
ชุมชน จํานวน 
20 ตัว 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ดมคีวาม
มั่นใจในความ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน 
-สามารถแกไข
ปญหาและ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชน ตาม
นโยบายของ
รัฐบาลโครงการ” 
ไทยนิยม ยั่งยืน” 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานพัฒนา
ชุมชน) 

แบบ ผ 02 440 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.5แผนงาน    สงัคมสงเคราะห   งาน  บรหิารทัว่ไปเกีย่วกับสงัคมสงเคราะห 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจผูมาใช
บริการสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหไดขอมูล
จํานวนผูมาใชบริการ
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทรรอยเอ็ด 
-เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจผูมาใชบริการ 
- เพื่อศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะตางๆ  
ในการพัฒนาพ้ืนที ่
-เพื่อเปนขอมูลในการ
วางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนาพื้นที่สวน
สมเด็จพระศรี
นครินทรรอยเอ็ด 

- สํารวจขอมูลจํานวนผู
มาใชบริการสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทรรอยเอ็ด 
ตามกลุมเปาหมายและ
ระยะเวลาที่กําหนด 
- สํารวจความพึงพอใจผู
มาใชบริการสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทรรอยเอ็ด 
ตามกลุมเปาหมายและ
ระยะเวลาที่กําหนด 
- จัดทําสรุปพรอม
รูปเลมรายงานไมนอย
กวา 5 เลมขึ้นไป 
 
 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- จํานวนผูมา
ใชบริการสวน
สมเด็จพระ
ศรีนครินทร
รอยเอ็ด 
-ระดับความ
พึงพอใจผูมา
ใชบริการ 

- ทําใหทราบขอมูล
จํานวนผูมาใชบริการ
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทรรอยเอ็ด 
- ไดทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจผูมา
ใชบริการ 
- ไดทราบถึงปญหา
และขอเสนอแนะใน
การพัฒนาพ้ืนที ่
- สามารถวางแผน
ปรับปรุง แลพัฒนา
พื้นท่ีสําหรับใหบริการ
และอํานวยความ
สะดวกผูมาใชบริการ
ตามกลุมเปาหมายได
ครบถวน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสงเสรมิ
สวัสดิการชุมชน) 

442 
 

แบบ ผ 02 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.5 แผนงาน    สงัคมสงเคราะห   งาน  บรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
พื้นท่ีอาคาร
ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด(บริเวณ
สํานักงาน ปปช.เดิม) 

- เพื่อใหมีสถานท่ี
ปฏิบัติงานและสะดวก
ตอการใหบริการแก
ประชาชน 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสราง
ความพึงพอใจแก
ประชาชนผูมาใช
บริการ 

- ปรับปรุงพื้นท่ีอาคาร
สําหรับปฏิบัติงานใหเปน
สัดสวนขนาด 280 ตร.ม. 
- งานทาสีภายในอาคาร 
- งานรื้อผนังเดิมและตดิตั้ง
ผนังกั้นหองใหมใหเปน
สัดสวนและเหมาะสมกบั
การปฏิบัติงาน 
- งานปรับปรุงระบบไฟฟา
ใหไดมาตรฐานและมแีสง
สวางเพียงพอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 

- 300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน
ที่ทันสมัย 
สะดวกและ
สามารถ
ใหบริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

- มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานที่
สะดวก รวดเร็ว
และสามารถ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมี
ความ 
พึงพอใจในการ
บริการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานธุรการ) 

 รวม  3  โครงการ - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000    

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.6 แผนงาน    สรางความเขมแขง็ของชมุชน งานสงเสรมิและสนบัสนนุความเขมแข็งของชมุชน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติขอโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัทํา 
ระบบและ
ขอมูลชุมชน 

- เพื่อใหไดขอมูล
คุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

- จัดทําระบบและสาํรวจ
ขอมูลทุกครัวเรือนภายใน
เขตเทศบาล 
 

- 120,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

150,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- ไดขอมูลดาน 
ตางๆ เกี่ยวกับ 
คุณภาพชีวิตของ 
ทุกครัวเรือน 
 

- ไดขอมูลคณุภาพ 
ชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานพัฒนาชุมชน) 

2 โครงการยาย
ชุมชน/จัดหาที่
อยูใหมผูบุกรุก
คลองคูเมือง 

- เพื่อสนับสนุนให 
ผูบุกรุกคลองคู
เมืองยาย 
ชุมชนไปยังที่อยู
ใหม 

- ดําเนินการจดัหาที่อยู
ใหมและ 
สนับสนุนในเรื่อง
สาธารณูปโภค 
ใหแกชุมชน 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- จํานวน
ครัวเรือนผูยาย
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

- ผูบุกรุกพื้นที่คลอง
คูเมืองมีที่อยูอาศัย
ใหม 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
สวัสดิการชุมชน) 

3 โครงการพัฒนา 
เครือขาย
องคกร
ประชาชน 

- เพื่อสรางความ
รวมมือระหวาง
องคกรประชาชน 
กับภาครัฐ 

- จัดอบรมเครือขาย
องคกรประชาชน 
- จัดทําวารสารทําเนียบ
ชุมชน/องคกรประชาชน 

- - 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- องคกร
ประชาชน 
มีศักยภาพ
เพิม่ขึ้น 

- องคกร
ประชาชน 
ในเขตเทศบาลมี
ความรวมมือและ
ระบบในการ 
บริหารงานรวมกัน 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานพัฒนาชุมชน) 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.6 แผนงาน    สรางความเขมแขง็ของชมุชน งานสงเสรมิและสนบัสนนุความเขมแข็งของชมุชน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงกาiฝกอบรม 
คณะกรรมการ 
ชุมชน 

- เพื่อสงเสริมองค
ความรูและ
แนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนใหกับ
ผูนําชุมชน 

- ฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี
และแนวทางในการ
พัฒนาใหแก
คณะกรรมการ 
ชุมชนในเขตเทศบาล 

- 10,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- คณะกรรมการ 
ชุมชนมีบทบาท 
และศักยภาพใน 
การพัฒนา
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

- คณะกรรมการ
ชุมชนมีความ
เขาใจใน
กระบวนการและ
แนวทางการ
ดําเนินงานในการ
พัฒนาชุมชน 
-สรางเครือขาย
ชุมชนในการ
ทํางานรวมกับ 
ภาครัฐและองคกร
อื่นในพื้นที่ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานพัฒนาชุมชน) 

5 โครงการจดัระบบ
การบริหารภายใน 
ชุมชน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารใน
ชุมชน 

- จัดการคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชน 
เพื่อวางแนวทางและ
จัดระบบการบรหิาร
ภายในชุมชน 

- - 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- การบริหาร
และการพัฒนา
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

- ชุมชนมีระบบ
การบริหารและ
การดําเนินงานที่ดี
ขึ้น 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานพัฒนาชุมชน) 

แบบ ผ 02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอด็ 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.6 แผนงาน    สรางความเขมแขง็ของชมุชน งานสงเสรมิและสนบัสนนุความเขมแข็งของชมุชน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ
ปรับปรุง 
พื้นท่ีที่ไดรับคืน 
จากประชาชน
และพื้นท่ี
คลองคูเมือง 

- เพื่อปรับปรุง
พื้นท่ีที่ไดรับคืน
จากประชาชน 
และพื้นท่ีคลองคู
เมืองกําแพงเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อปรับปรุงพ้ืนที่คลอง
คูเมืองกําแพงเมือง
รอยเอ็ด ที่ไดรับคืนจากผู
บุกรุก จํานวน 250 
แปลง 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- พื้นท่ีคลอง 
คูเมือง กําแพง 
เมืองรอยเอ็ดได 
รับการปรับปรุง 
ใหมีภูมิทัศนที่ด ี
เพิ่มขึ้น 

- พื้นท่ีคลองคู
เมืองกําแพงเมือง
รอยเอ็ดมคีวาม
สวยงามและ 
ทัศนียภาพท่ีดีขึ้น 
- ประชาชนมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(งานสงเสรมิ 
สวัสดิการชุมชน) 

รวม  6  โครงการ - 280,000 350,000 350,000 350,000    

แบบ ผ 02 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.7 แผนงาน   เคหะและชมุชน   งานไฟฟาถนน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนา 
ศักยภาพ
บุคลากรดาน
ไฟฟาและ
จราจร 
 

- เพื่อใหบุคลากรมี
ความรูทักษะและ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
- เพื่อพัฒนางาน
ดานไฟฟาและ
จราจรใหมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

- พนักงานเทศบาลฯ 
ลูกจางประจํา ลูกจางตาม
ภารกิจ ลูกจางท่ัวไปที่
ปฏิบัติงานดานจราจรไป
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ
ที่ กทม. ทีม่ีการรวมตัว
ของผูประกอบการดาน
ไฟฟาและการจราจรที่จดั
ขึ้นปละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- บุคลากรนํา
ความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน รอย
ละ 85 

- บุคลากรมีความรู
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
- นําความรูที่ไดมา
พัฒนาบานเมืองให
สวยงาม 

กองชาง 
(งานไฟฟา) 

 

แบบ ผ 02 446 
 

447 
 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.7 แผนงาน   เคหะและชมุชน   งานสวนสาธารณะ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสํารวจ
ขอมูลสถิติ
นักทองเที่ยว
ผูใชบริการ 
บึงพลาญชัย 
 
 

เพื่อสํารวจจาํนวน
และขอมลูสถิตดิาน
ตาง ๆ ของ
นักทองเที่ยวที่มา
เที่ยวบึงพลาญชัยเพื่อ
ประเมิน                                                                                      
การใหบริการดานการ
ทองเที่ยวและบริการ
ในสถานท่ีทองเที่ยว
สําคัญของจังหวัด
รอยเอ็ด 
 
 
 
 

เพื่อใหทราบถึงจํานวน
และขอมลูสถิตดิานตางๆ 
ของนักทองเที่ยวและผูมา
ใชบริการบึงพลาญชัย 

- 20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

20,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ไดขอมลู
สําคัญในการ
ประเมินการ
ใหบริการดาน
การทองเที่ยว
บึงพลาญชัย 
 

- สามารถนําสถิติ
ขอมูลการใหบริการ
ดานการทองเที่ยว
บึงพลาญชัยมา              
ปรับใชและวางแผน
งานดานการ
ใหบริการได 

กองชาง 
(งานสวน 
สาธารณะ) 

 

แบบ ผ. 02 
448 
 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

   ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.7 แผนงาน   เคหะและชมุชน   งานกาํจดัมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 
 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสาย พรอม
อุปกรณภายในโรง
กําจัดขยะ  เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

-  เพื่อใช
ประชาสมัพันธ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  
และสื่อสารกับผูมาใช
บริการโรงกําจัดขยะ 

- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
พรอมอุปกรณ  ภายในพ้ืนที่
โรงกําจัดขยะเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- มีระบบการ
สื่อสาร ภายใน
โรงขยะที่ดี  มี
มาตรฐาน 

- โรงกําจัดขยะมี
ระบบการสื่อสาร 
ที่ดีการปฏิบตัิงาน
ในโรงกําจัดขยะม ี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
 

กองชาง 
(งานกําจัดมูล
ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 
 

รวม  3  โครงการ - 150,000 150,000 150,000 150,000    

แบบ ผ. 02 
449 
 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.8 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
พนักงานกองชาง 
 

-  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในกองชางใหมี
ความรูประสบการณ
ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมๆ  
เพื่อใหไดงานที่ถูกตอง 
รวดเร็ว สวยงาม 
ทันสมัยยิ่งขึ้น 

-  อบรมบุคลากรใหได
รีบความรูเพิ่มมากขึ้น   
-  ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเสริมสราง
ประสบการณ 

- 100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

100,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากร 
ในกองชางมี
ความรู
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
100% 

-  บุคลากรกองชาง
ปฏิบัติงานได
คุณภาพ  สวยงาม  
ทันยุคสมัย 
-  บริการประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตรง
ตามเปาหมาย 

กองชาง 
 

2 โครงการพัฒนา
บุคลากรดานงาน
ซอมบํารุงถนน
และทางเทา 

- เพื่อใหบุคลากรมี
ความรูทักษะและ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
- เพื่อพัฒนางานดาน
การซอมบํารุงถนน
และทางเทาใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

- จัดอบรมบุคลากร 
ใหความรูเฉพาะดาน
งานซอมบํารุงถนนและ
ทางเทา 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผูเขา
อบรมมี
ความรู 
รอยละ 75 

- ผูเขาอบรมมี
ทักษะในการทํางาน
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
(งาน

สาธารณูปโภค) 
 

แบบ ผ. 02 
450 
 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.8 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเพิม่
ศักยภาพดาน
สถาปตยกรรม 
และวิศวกรรม 

- เพื่อใหบุคลากร ไดมี
ความรู ความเขาใจใน
ดานนวัตกรรมใหมๆ  
ดานสถาปตยกรรม
และวิศวกรรม 
- เพื่อพัฒนางานดาน
สถาปตยกรรม
วิศวกรรมใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

- นําพนักงานเทศบาลและ
ผูที่เกี่ยวของไปศึกษาดูงาน
ที่งานสถาปนิก ๕๘ 
ซึ่งเปนการแสดงงานดาน
สถาปตยกรรมและการ
กอสรางท่ีใหญที่สดุใน
ประเทศ ที่จัดขึ้นปละ  
๑ ครั้ง 
 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- บุคลากร
นําความรูที่
ไดไป
ประยุกตใช
ในการ
ปฏิบัติงาน
รอยละ ๘๕ 

- บุคลากรมีความรู
ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 
 

4 โครงการให
ความรูและเพิ่ม
ทักษะการ 
ตีเสนจราจร 
 

- เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ทํางานการวางระบบ
จราจรใหเชี่ยวชาญและ
ทํางานไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว 
 

- จัดอบรมใหความรูแก
บุคลากรในการจราจร
ถูกตองรวดเร็วตาม
มาตรฐานงานทางฯ 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผูเขาอบรม 
มีความรู  
รอยละ 75  

- ผูเขาอบรมม ี
ทักษะเพิ่มขึ้น 
 

กองชาง 
(งานวางระบบ

จราจร) 
 

แบบ ผ. 02 
451 
 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.8 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชางดาน
เขียนแบบ ดวย
คอมพิวเตอรเชิง
ปฏิบัติการ 

- เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
การใชโปรแกรมในการ
เขียนแบบและทันตอ
การพัฒนาโปรแกรม
เขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร 
- เพื่อใหงานเขียนแบบ 
มีคุณภาพและลด
ระยะเวลาในการเขียน
แบบใหสั้นลง 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทํางานของชางดาน 
การเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร 
 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดวยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 
ใหกับชางเขียนแบบ  นาย
ชางโยธาสถาปนิก  วิศวกร
โยธา ลูกจาง และบุคลากร
ในกองชาง จํานวน 30 คน 

- 50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

50,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

- ผูเขาอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
มากขึ้น 

- ผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจ
ในการใชโปรแกรม
ในการเขียนแบบ
และทันตอการ
พัฒนาโปรแกรมใน
ปจจุบัน 
- ไดงานเขียนแบบ 
มีคุณภาพและ
รวดเร็ว 
- เพิ่มประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 
ชางเขียนแบบและ
บุคลากรกองชางมี
ทักษะในการเขียน
แบบดวย
คอมพิวเตอรมากขึ้น
 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที4่ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
6.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานการบรหิาร  การเมอืง  การปกครอง 

  6.8 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ
พนักงานขับรถ 
ของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู
ใหพนักงานขับรถใน
เรื่องกฎจราจร 
- เพื่อสรางจิตสํานึก
ในดานความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการ
บํารุงรักษารถยนต 
 
 
 
 
 

- พนักงานขับรถของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและ
ผูที่เกี่ยวของ จํานวน  70  
คน 

- 30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- พนักงาน 
ขับรถมี
ความรูในการ
ขับรถเพิ่ม 
มากขึ้น  

- พนักงานขับรถมี
จิตสํานึกในการใชรถ
ใชถนนไดอยาง
ปลอดภัย ลด 
อุบัติเหตุ ปองกัน
ความเสยีหายตอชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
(งานศูนย

เครื่องจักรกล) 
 

รวม  6  โครงการ - 330,000 330,000 330,000 330,000    

แบบ ผ. 02 
452 
 

453 
 



 

 
 

 

 

 

 
บัญชสีรปุโครงการพฒันา 

(แบบ ผ. 02/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

454 
 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยทุธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยทุธศาสตรการพฒันา 

ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

            

1.1 แผนงานสาธารณสุข - - 1 35,939,000 1 35,939,000 1 35,939,000 1 35,939,000 4 143,756,000 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - 2 24,000,000 2 24,000,000 2 24,000,000 2 24,000,000 8 96,000,000 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 26 423,749,000 26 423,749,000 26 423,749,000 26 423,749,000 104 1,694,996,000 

รวม - - 29 483,688,000 29 483,688,000 29 483,688,000 29 483,688,000 116 1,934,752,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

455 
แบบ ผ. 02/1 



 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการกอสราง

ศูนยบริการและ
สงเสริมสุขภาพ
ประชาชนสระสิม 

- เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดรับการ
พัฒนาดานสุขภาพ
กาย จิตใจและสังคม 
- เพื่อมีสถานที่และ
สงเสริมการจัด
กิจกรรมผูสูงอายุและ
สงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
- เพื่อเปนศูนย
สงเสริมและการ
ถายทอดภูมิปญญา
ของผูสูงอายุ ใน
ชุมชน 
 

- กอสรางอาคาร คสล. 
ขนาดกวาง ๒๘ เมตร  
ยาว ๖๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น 
จํานวน ๑ หลัง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

35,939,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

35,939,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

35,939,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

35,939,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ดําเนินการ
กอสราง
อาคาร 
จํานวน 1 
หลัง 

- ประชาชนในชุมชน
และผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในชุมชนและ
พื้นท่ี รวมถึงสมาชิก
ครอบครัวของ
ผูสูงอายุและผูดูแล 
ทุกเพศทุกวัยไดใช
ประโยชนรวมกัน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

รวม  1  โครงการ - 35,939,000 35,939,000 35,939,000 35,939,000    

แบบ ผ. 02/1 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน   งานกาํจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพ 
การทํางานของ 
โรงกําจัดขยะ
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 
 

- เพิ่มประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลใน
การทํางานในโรง 
กําจัดขยะเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 
 

- ติดตั้งเครื่องฉีกถุงพลาสติก ปริมาณการ
เปดถุงไมนอยกวา 30 ลบ.ม. ตอ ชม.
ขนาดมอเตอรขับปมไฮโดรลิค ไมนอย
กวา 22 กิโลวัตต  จํานวน  2  เครื่อง 
- ติดตั้งสายพานลําเลียงขยะแนวเอียง 
ขนาดสายพานกวางไมนอยกวา 1 เมตร 
ยาวไมนอยกวา 11 เมตร  มอเตอรขับ
ไมนอยกวา 3 กิโลวัตต จํานวน 1ชุด 
- ติดตั้งสายพานลําเลียงขยะแนวเอียง 
ขนาดสายพานกวางไมนอยกวา 1 เมตร 
ยาวไมนอยกวา 17.8 เมตร มอเตอรขับ 
ไมนอยกวา 2.2 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด 
- ติดตั้งสายพานคัดแยกขยะ ขนาด
สายพานกวาง ไมนอยกวา 1 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 20เมตร มอเตอรขับไมนอย
กวา 4 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 10,500,000
(งบเทศบาลฯ)
 

10,500,000
(งบเทศบาลฯ)
 

10,500,000
(งบเทศบาลฯ)
 

10,500,000
(งบเทศบาลฯ)
 

- มีเครื่องจักร
รองรับ
เพียงพอตอ
ปริมาณขยะ  
ที่นําเขากําจัด
ในโรงกําจัด
ขยะเทศบาลฯ

- สามารถ
ดําเนินการกําจัด
ขยะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ไดดยีิ่งข้ึน 

กองชาง 
(งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
 

456 
457 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน   งานสวนสาธารณะ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
2 โครงการ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศนสระฮาง 

- เพื่อปรับปรุงสระฮาง
ใหมีสภาพภูมิทัศนที่
สวยงาม เปนสถานที่
ออกกําลังกาย  
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชนและเพ่ือ
ดึงดูดนักทองเที่ยว 
 

- ปรับปรุงสระฮาง 
ใหมีทางเดินรอบ   
จัดสวนหยอม  ติดตั้งไฟฟา
แสงสวาง พื้นท่ีรวม 
27,000 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

13,500,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

13,500,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

13,500,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

13,500,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสถานท่ี
ออกกําลัง
กาย  
พักผอน
หยอนใจของ
ประชาชน 
เพิ่มขึ้น 80% 
 
 
 
 

- สระฮางมีความ
สวยงามประชาชน
มีพื้นท่ีในการทํา
กิจกรรม และออก
กําลังกาย มี
นักทองเที่ยวและ
ประชาชนเขามา
ใชพื้นท่ีทํา
กิจกรรม 
ตาง ๆ 
 
 
 
 

กองชาง 
(งาน

สวนสาธารณะ) 

รวม  2  โครงการ - 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000    

แบบ ผ. 02/1 
458 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการฉาบสี

และตกแตงบึง
พลาญชัย 
“Symphony 
of lights” 

- เพื่อเปนการ
ประชาสมัพันธ
สนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยว 
ดึงดูดนักทองเที่ยวเขา
มาเที่ยวในจังหวัด
รอยเอ็ดใหมากขึ้น 
- เพื่อปรับโครงสราง
เศรษฐกจิพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับรายไดและ
พัฒนาการดานการ
ทองเที่ยวของ  
จ.รอยเอ็ด 
 
 

- ติดตั้งระบบแสงบริเวณ
ศาลเจาพอหลักเมือง 
พรอมทั้งระบบควบคุม 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

27,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

27,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

27,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

27,300,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 
 
 
 
 

- ดําเนินการ
ติดตั้งระบบ 
แสงบริเวณ
ศาลเจาพอ
หลักเมือง 

-มีนักทองเที่ยวมา
เที่ยวในจังหวัด
รอยเอ็ดเพิม่ขึ้น 
-กระตุนเศรษฐกิจดาน
การทองเที่ยวใน
จังหวัดรอยเอ็ด 
-แหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดรอยเอ็ดเปนที่
รูจักอยางแพรหลาย 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

แบบ ผ. 02/1 
459 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
2 โครงการ

กอสรางถนน
ตามแนวถนนผัง
เมือง(ชวงถนน
กองพล 10 -
ถนนคุมแสนสุข) 
 
 
 
 
 

- เพื่อแกไขปญหาการ 
ติดขัดของการจราจร
เพิ่มการบริการ
สาธารณะและ
สาธารณูปโภคใหแก
ประชาชนถนนกรมทาง
หลวงชนบทการ
คมนาคมสะดวก 
สงเสริมกระตุนการ
ลงทุนและเศรษฐกิจ 

- เวนคืนท่ีดินขนาดกวาง 20 
เมตร ระยะทาง 0.268กม. 
(เวนคืนท่ีดินเอกสารสิทธ์ิ
ครอบครองของประชาชนผู
ถือกรรมสิทธ) 
- กอสรางถนน คสล. หนา
0.20 เมตร ขนาดผิวจราจร
กวาง  13.00 เมตร ทางเทา
ขางละ 3.50  เมตร 
ระยะทาง  0.268  กม.
พรอมระบบระบายน้ํา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 
 

55,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

55,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

55,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

55,000,000
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

- มีถนน 
ที่ไดมาตรฐาน 

- ไดถนนตาม
มาตรฐาน 
เสนทางคมนาคมและ
ขนสงตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมืองได
กําหนดไวการ
คมนาคมและขนสง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยตอ 
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

แบบ ผ. 02/1 
460 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 โครงการ

ปรับปรุง 
ภูมิทัศน 
คลองคูเมือง
รอยเอ็ดเพื่อ 
การทองเที่ยว 
(ชวงระหวาง
ถนนเทวาภิบาล
และถนน
ราชการดําเนิน) 

-เพื่อเปนการปรับปรุง
ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหเกดิ
ความสวยงามเพื่อ
รองรับการทองเที่ยว 
-เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ดานสินคาและบริการ
รวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการ
ทองเที่ยว   

-กอสรางเวทอีเนกประสงค  
จํานวน 1 แหง  
- กอสรางลานกีฬา ค.ส.ล. 
จํานวน 1 แหง  
- ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
โดยรอบพื้นท่ี 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 
 
 
 
 

- คลองคูเมืองมี
สภาพภมูิทัศน 
ที่สวยงาม  
สงเสริมการ
ทองเที่ยว   
-เกิดการพัฒนา
สินคาและ
บริการ 

-ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาสินคา  การ
บริการและสงเสรมิ
การทองเที่ยว 
-มีสถานท่ีออกกําลัง
กายใหกับประชาชน
เพิ่มขึ้น 
-คลองคูเมืองมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม 
สามารถรองรับการ
ทองเที่ยวได 
 
 

กองชาง 
(งาน 

วิศวกรรม) 
 

แบบ ผ. 02/1 
461 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
4 โครงการกอสราง

ระบบบําบดั 
สิ่งปฏิกูลขนาด 
40 ลบ.ม. 

-เพื่อรองรับสิ่งปฏิกลู

จากเมืองและชุมชน 

-เพื่อตัดวงจรของ

พยาธิใบไมในตับซึ่ง

เปนบอเกิดของ

โรคมะเร็ง 

- เพื่อใหแหลงน้ํา

ตางๆมีคณุภาพท่ีด ี

 

-กอสรางระบบบาํบัดสิ่ง
ปฏิกูลขนาด 40 ลบ.ม. 
- งานสระน้ํา คสล. ขนาด 
473 ลบม. 
- งานขุดดิน  จํานวน 473 
ลบ.ม. 
- กําแพงก้ันดิน จํานวน  64 
เมตร 
- บอหมักสิ่งปฏิกูล  จํานวน 
1 แหง 

- 12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

12,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-เมือง
รอยเอ็ดมี
ระบบบําบดั
สิ่งปฏิกูลที่
ไดมาตรฐาน 
ขนาด 40 
ลบ.ม. 

-เปนแหลงรองรับสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชน และ
โรงงาน 
-ประชาชนที่อาศัยอยู
ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดจํานวน 
16,238 ครัวเรือน 
และประชากรในเขต
บริการในชุมชนมี
ระบบสุขาภิบาลที่ด ี
-ประชาชนในจังหวัด
ลดจากการปวยและ
เสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง
ซึ่งสาเหตเุกิดจาก
พยาธิใบไมในตับ 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

แบบ ผ. 02/1 
462 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
5 โครงการพัฒนาทาง

เทาในเขตเมือง ตาม
รูปแบบ Universal 
Design 

- เพื่อปรับปรุงทาง
เทา บริเวณในเขต
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
- เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนทํา
ใหเปนเมืองท่ีนาอยู 
- เพื่อเช่ือมโยงแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัด
ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น 

- จะเริ่มปรับปรุงทางเทา
ขางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
รอบศาลากลางจังหวัด
รอยเอ็ด และปรับปรุงทาง
เทาถนนรัฐกิจไคลคลา 
(ชวงถนนรัชชูประการ – 
ถนนรณชัยชาญยุทธ) 
พื้นท่ีไมนอยกวา 1,568 
ตร.ม. 

- 5,119,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,119,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,119,000 
(งบเทศบาลฯ) 

5,119,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-จํานวนทาง
เทาที่ไดรบั
การปรับปรุง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 
-ไดถนนและทางเทา
ที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

6 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทวาภิบาล  
ชวงสี่แยก ร.ร.อนุบาล 
รอยเอ็ด – สี่แยกหาง
ทองเยาวราช) 
 

-  เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

-งานปูแอสฟลทติก 
คอนกรีตผิวถนน หนา 4
ซม. มีพื้นท่ีไมนอยกวา  
30,500 ตร.ม. 
 

- 
 

 
 
 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,900,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนน 
ที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
- การจราจรมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

แบบ ผ. 02/1 
463 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการ 
ดูแลความ
ปลอดภัย 
ของประชาชน 
 

- เพิ่มความสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพ 
- จัดระบบบริการสังคมที่
ไดมาตรฐาน 
ปลอดภัยของประชาชน
ในการใชรถใชถนน 
-พัฒนาสภาพแวดลอม
เมืองและโครงสราง
พื้นฐานเพื่อการใชงาน
ของคนทุกกลุมในสังคม   
-จัดระบบสาธารณูปโภค 

ดําเนินการ ดังนี ้
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
สี่แยกรณชัยชาญยุทธตดั
กับถนนรัฐกิจไคลคลา
(แยกสหกรณการเกษตร) 
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ถนนคชพลายุกตตดักับ
ถนนรอบเมืองดานนอก
และดานใน 
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ถนนผดุงพาณิชยตดักับ 
ถนนหายโศรก 
(สี่แยกตลาดหายโศรก) 
 

- 
 

4,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

4,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 

-จํานวนท่ีได
ดําเนินการติดตั้ง
สัญญาณไฟ 

-ลดปญหาการจราจร
ติดขัด 
-ปองกันและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 
 

464 
แบบ ผ. 02/1 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
8 โครงการ

รอยเอ็ด 
FOREST  CITY 

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เสนทางคมนาคมสาย
หลักเขาสูตัวเมือง
รอยเอ็ด 
- ปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดลอมของ
ถนนสายหลักเพื่อ
เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวในตัวเมือง
รอยเอ็ด 
- เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเมืองชวยลด
สภาวะโลกรอน   
 

- ปรับปรุงบอพัก  ทางเทา  
ติดตั้งปายจราจร  ทาสีคัน
หินและปลูกตนอินทนิลบก   
(ตนไมประจําจังหวดั)  
ถนนเทวาภิบาลต.ในเมือง อ.
เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด 

- 
 

37,230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

37,230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

37,230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

37,230,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีถนนท่ีมี
มาตรฐาน 
สะดวก  
ปลอดภัย 
- ถนน(ตาม
โครงการ) 
มีภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอ
มที่สวยงาม  

- ถนนเทวาภิบาล  
(ตามโครงการ)   
มีภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมที่
สวยงาม  สรางความ
ประทับใจใหกับ
ประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่เขา
มายังจงัหวัดรอยเอ็ด 
- มีพื้นท่ีมีเขียวใน
เขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดเพิม่มากขึ้น 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
9 โครงการ

ปรับปรุงและ
พัฒนาสระแกว 
จังหวัดรอยเอ็ด 

- เพื่อใหมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ                      
- เพื่อใหมีสถานท่ีออก
กําลังกาย      
- เพื่อพัฒนาแหลงนํ้า  

- งานขุดลอกปรับปรุง
โครงสรางสระจํานวนไมนอย
กวา 12,000 ลบ.ม. - งาน
กอสรางกําแพงกันดินความ
ยาวไมนอยกวา 474 ม.  
- งานถนน คสล. พื้นท่ีไม
นอยกวา 700 ตรม.  
- งานทอระบายน้ําลน  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 
 

- 
 

9,998,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

9,998,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

9,998,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

9,998,000 
(งบเทศบาลฯ)

 

- มีสถานท่ี
ออกกําลังกาย
เพิ่ม       
- มีแหลงนํ้า
สะอาดเพิ่มขึ้น 
 
 

- สระแกวมีความ
สวยงาม  ประชาชน
มีพื้นท่ีพักผอน
หยอนใจทํากิจกรรม  
และออกกําลังกาย   

กองชาง 

แบบ ผ. 02/1 
466 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
10 โครงการกอสราง

สะพานเขาบึง
พลาญชัยฝงทิศ
เหนือ 

- เพื่อใหการสัญจรใน
การทองเที่ยวเกาะ
กลางบึงพลาญชัยมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
- เพื่อปรับสภาพ
โดยรอบบึงพลาญชัย
ใหมีความสวยงาม
สามารถดึงดูดให
นักทองเที่ยวและ
ประชาชน มาพักผอน
หยอนใจ 
 
 
 

- กอสรางสะพาน คสล. 
ความกวางประมาณ 2.5 
เมตร  ยาวประมาณ 90  
เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 
 

9,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

9,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

9,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

9,500,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- มีสะพานที่
ใชสัญจรเขา
บึงพลาญชัย 
ที่ไดมาตรฐาน 
มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมี
เสนทางสญัจรใน
การเขาเกาะกลางบึง
พลาญชัยได สะดวก 
ปลอดภัย  
- ภูมิทัศนโดยรอบ 
บึงพลาญชัยมคีวาม
สวยงามนาทองเที่ยว 

กองชาง 

467 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
11 โครงการ

ปรับปรุง 
ภูมิทัศนคลอง 
คูเมืองรอยเอ็ด 
เพื่อสงเสริม 
การทองเที่ยว 

- เพื่อเปนการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหเกดิ
ความสวยงามเพื่อ
รองรับการทองเที่ยว 
- เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาดานสินคาและ
บริการรวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยว 
 

ทําการปรับปรุงภูมิทัศนดังนี ้
- กอสรางเวทีเอนกประสงค  
จํานวน 1 แหง          
- ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
เต็มพื้นท่ี 
- ติดตั้งระบบกลอง CCTV 
พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด
ติดตั้งน้ําพุ จํานวน 5 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 
 

42,820,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

42,820,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

42,820,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

42,820,000
(งบเทศบาลฯ) 

 

- คลองคูเมือง 
มีสภาพภูมิทัศน 
ที่สวยงาม  
สงเสริมการ
ทองเที่ยว   
-เกิดการ 
พัฒนาสินคา
และบริการ 

- ประชาชนมี
สถานที่จัดกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาสินคา
การบริการแล
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
- มีสถานท่ีออกกําลัง
กายใหกับประชาชน
เพิ่มขึ้น 
- คลองคูเมืองมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม 
สามารถรองรับการ
ทองเที่ยวได 
 
 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/1 
468 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
12 โครงการกอสราง

สะพานเขา 
บึงพลาญชัยทาง 
ทิศตะวันตก 

- เพื่อความปลอดภยั
ของประชาชนที่สัญจร 
- ปรับสภาพภูมิทัศน
โดยรอบโครงการให
อยูในสภาพสวยงาม 
เหมาะสําหรับเปนที่
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน 
 

- กอสรางสะพาน คสล.ขนาด 
กวาง 2.5 เมตร ยาวไมนอย
กวา 213 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 11,744,000
(งบเทศบาลฯ) 

11,744,000
(งบเทศบาลฯ) 

11,744,000
(งบเทศบาลฯ) 

11,744,000
(งบเทศบาลฯ) 

-ไดสะพานที่
สวยงามและ
ภูมิทัศนบึง
พลาญชัย
สวยงามขึ้น 

- ประชาชนสัญจร
เขาบึงพลาญชัยได
สะดวกแลปลอดภัย 
- สภาพสวยงาม 
เหมาะสําหรับเปนที่
พักผอนหยอนใจ
และทองเที่ยวของ
ประชาชน 

กองชาง 
 
 
 
 
 

13 โครงการ
กอสรางอาคาร
พักขยะเพื่อผลติ
เปนเชื้อเพลิง
และปุยอินทรยี 
 

- เพื่อกอสรางอาคาร
พักขยะเพื่อผลติเปน
เชื้อเพลิงและปุย
อนิทรีย 
-เพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับ
เก็บกอนขยะกอนการ
ขนยาย 
 

- งานกอสรางอาคาร คสล.  
ขนาดกวาง 45 ม.ยาว 24  
ม.สูง 12.70 ม. 
หรือพื้นท่ีใชสอยไมนอยกวา 
1,080 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 8,640,000 
(งบเทศบาลฯ)

8,640,000 
(งบเทศบาลฯ)

8,640,000 
(งบเทศบาลฯ)

8,640,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีอาคารพัก
ขยะเพื่อผลิต
เปนเชื้อเพลิง
และปุย
อินทรียที่มี
มาตรฐาน 

- มีเพิ่มพื้นที่สําหรับ
เก็บกอนขยะกอน
การขนยาย 
 

กองชาง 
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 แบบ ผ. 02/1 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
14 โครงการ

ปรับปรุงผิว
ถนนสายหลัก 
เทวาภิบาล 
(แจงสนิท) 

-เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
-เพื่อความปลอดภัยของ
ผูใชรถใชถนน 

- งาน Tact Coat มีพื้นท่ีไม
นอยกวา 91,350  ตร.ม. 
- งานปูแอสฟลทติกคอนกรีต
หนา 4ซม. มีพื้นท่ีไมนอยกวา 
91,350 ตร.ม. 
-เครื่องหมายถนนผิวทาง  ทาง
มาลาย  เสนแบงชอง (สีเทอรโม
พลาสติก สีขาวและสีเหลืองมี
พื้นท่ี 3,730  ตร.ม. 
 

- 24,656,000 
(งบเทศบาลฯ)

24,656,000 
(งบเทศบาลฯ)

24,656,000 
(งบเทศบาลฯ)

24,656,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได
มาตรฐาน
ขึ้น 

- ไดถนนที่ไดมาตรฐาน
และปลอดภัยในการ
สัญจร 
-การคมนาคมสะดวก 

กองชาง 
 

15 โครงการ
กอสรางศูนย
จําหนาย
อาหารอินทรีย
และสินคา
พื้นเมือง 

-เพื่อใชเปนศูนย
จําหนายอาหารอินทรยี
และสินคาพื้นเมือง 
-เพื่อใชเปนสถานท่ี
สําหรับซื้อของฝากของ
คนทุกกลุม 
 

- กอสรางอาคารศูนยจาํหนาย
อาหารอินทรียและสินคา
พื้นเมือง ขนาด 22 x 30 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 8,640,000 
(งบเทศบาลฯ) 

8,640,000 
(งบเทศบาลฯ) 

8,640,000 
(งบเทศบาลฯ) 

8,640,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีศูนย
จําหนาย 
ที่ได 
มาตรฐาน 

-ไดอาคารศูนย
จําหนายอาหาร
อินทรียและสินคา
พื้นเมือง 
-ไดสถานทีส่ําหรับซื้อ
ของฝากของคนทุกกลุม 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 
470 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
16 โครงการ

กอสรางระบบ
ระบายน้ํา ถนน
คุมแสนสุข 
 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อการระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวมขัง 

- วางทอ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 
มอก.ชั้น 3 จํานวน 1,875 ม. 
-บอพัก ค.ส.ล. สําหรับทอ Ø 
0.80 ม.(ฝาวี ) จํานวน 211 
บอ  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 9,232,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,232,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,232,000 
(งบเทศบาลฯ) 

9,232,000 
(งบเทศบาลฯ) 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานขึ้น
และระบบ
ระบายน้ําทีด่ี
ขึน้ 

- ระบบระบายน้ํา
สามารถปองกันน้ํา
ทวมขัง 
- การคมนาคม
สะดวก 

กองชาง 
 
 
 

 

17 โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซมทาง
หลวงทองถ่ินริม
คลองคูเมือง
รอยเอ็ด 

- เพิ่มความปลอดภัย
ของประชาชน 
- พัฒนา
สภาพแวดลอมเมือง
และโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อการใชงานของทุก
คนในกลุมสังคม 

- งานเสริมแอสฟลทติกคอนก
รีต หนาเฉลี่ย 4 ซม.พื้นท่ี ไม
นอยกวา  36,028.00 ตรม.ปู
บน Tack coat  
- งานปรับปรุงบอพัก จํานวน 
340 บอ  
- งานตีเสนแบงทิศทางจราจร 
สีเทอรโมพลาสติก 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 9,996,000 
(งบเทศบาลฯ)

9,996,000 
(งบเทศบาลฯ)

9,996,000 
(งบเทศบาลฯ)

9,996,000 
(งบเทศบาลฯ)

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานท่ีดีขึ้น 

- ไดถนนที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
- การคมนาคม
สะดวก 
 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 
471 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
18 โครงการกอสราง

สะพานเขาบึง 
พลาญชัย 
ฝงทิศตะวันตก 

- เพื่อใหการสัญจรใน
การทองเที่ยวเกาะ 
กลางบึงพลาญชัยมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
- ปรับสภาพโดยรอบ
บึงพลาญชยัใหมีความ
สวยงามสามารถดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวและ
ประชาชน มาพักผอน
หยอนใจ 

- กอสรางสะพาน ค.ส.ล.  
ความกวางประมาณ 2.4 
เมตร  ยาวไมนอยกวา 155 
เมตร  
- กอสรางศาลา ขนาด 2.5 x 
6.0 เมตร  
- กอทางลาด 
- พื้นท่ีปูกระเบื้องคอนกรีต
พื้นท่ีไมนอยกวา 145 
ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลเทศบาลฯ) 
 
 
 

- 12,600,00
0 

(งบเทศบาลฯ) 
 

12,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

12,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

12,600,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีสะพานที่
ใชสัญจรเขา
บึงพลาญชัยท่ี
ไดมาตรฐานมี
ความสะดวก
ปลอดภัย  

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยว 
มีเสนทางสญัจรใน
การเขาเกาะกลางบึง
พลาญชัยได สะดวก
ปลอดภัย  
- ภูมิทัศนโดยรอบ
บึงพลาญชัยมีความ
สวยงาม   
นาทองเที่ยว 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม
และงาน

วิศวกรรม) 

แบบ ผ. 02/1 
472 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
19 โครงการปรับปรุง 

ผิวถนนกองพลสิบ
และถนนผดุง
พานิช 
 

- เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

- ปรับปรุงผิวถนนกองพลสิบ
และถนนผดุงพานิชงานเสรมิ
ผิว PARA – Asphalt  
concrete course  หนา 4 
cm พื้นท่ีไมนอยกวา 
26,000 ตร.ม.งาน
เครื่องหมายบนผิวทาง พื้นท่ี
ไมนอยกวา  1,400 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 9,960,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,960,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,960,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,960,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ไดถนนที่มี
คณุภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 

- ไดถนนที่มี
คุณภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 
- การคมนาคม 
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งาน

วิศวกรรม) 

20 โครงการกอสราง 
ตอเติม ปรับปรุง
ตกแตงอาคารหอ
สูงชมเมือง 
(รูปทรงโหวด) 
 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
- เพื่อใหอาคารหอสูง 
ชมเมือง(รูปทรงโหวด) 
มีความสมบูรณสามารถ
ใหบริการนักทองเที่ยว 
ผูเขาชมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ตอเติมปรับปรุงพรอม
ตกแตงภายในอาคารหอสูง
ชมเมือง (รูปทรงโหวด) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

15,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- มีพื้นท่ีใช
สอยและพื้นที่
การใหบริการ
มากขึ้น 

- อาคารหอสูงชม
เมือง 
(รูปทรงโหวด) 
- ภายในอาคารมี
ความสวยงาม
สมบูรณแบบมี
พื้นท่ีใชสอย
เพิ่มขึ้นและเกิด
ประโยชนมากขึ้น 

กองชาง 
(งาน 

สถาปตยกรรม) 

แบบ ผ. 02/1 
473 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
21 โครงการกอสราง

ปรับปรุงภูมิทัศน 
ริมคลองวัด 
บูรพาภิราม 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด 
รอยเอ็ด 
- ปรับปรุงภูมิทัศน 
วัดบูรพาภริามใหมี
ความสวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิทัศนรมิคลอง 
วัดบูรพาภริาม 
(ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลฯ) 
 
 
 
 

- 5,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

5,100,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ริมคลอง                 
วัดบูรพา 
ภิราม 
มีภูมิทัศน           
ที่สวยงาม   

- ไดพื้นท่ีริมคลอง 
คูเมืองชวงวัด 
บูรพาภิราม ที่มีความ
สวยงาม  สามารถ
รองรับนักทองเที่ยว 
 
 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม
และงาน

วิศวกรรม) 

22 โครงการ
ปรับปรุง 
ผิวถนนสายหลัก                 
เทวาภิบาล                  
(แจงสนิท) 
 

- เพื่อใหการคมนาคมใน
เสนทางสายหลักสะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 
 

- ปรับปรุงผิวถนนสายหลัก  
เทวาภิบาล  (แจงสนิท) งาน
เสรมิผิว PARA – Asphalt  
concrete course หนา 4 
cmพื้นท่ีไมนอยกวา 
26,062 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 9,914,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,914,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,914,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

9,914,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- ไดถนนที่มี
มาตรฐานและ
คุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

- ไดถนนที่มีคุณภาพ
เพิ่ม 
มากขึ้น 
- การคมนาคมใน
เสนทางสายหลัก
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 
 

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
23 โครงการกอสราง

อาคารสํานักงาน  
ค.ส.ล. 3 ชั้น  
เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- เพื่อใหมีสํานักงานใช
ในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 
- เพื่อรองรับการ
ใหบริการแกประชาชน 

- กอสรางอาคารสาํนักงาน  
 ค.ส.ล. 3 ชั้น 
 (ตามแบบแปลเทศบาลฯ) 

-  14,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

 14,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

 14,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

 14,900,000
(งบเทศบาลฯ) 

- มีอาคาร
สํานักงานท่ีได
มาตรฐาน และ
ทันสมัยสามารถ
ปฏิบัติราชการ
และใหบริการ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

- การปฏิบัติราชการ
มีความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 
พนักงานมี
สภาพแวดลอม 
ในท่ีทํางานที่ด ี

กองชาง 
(งานวิศวกรรม) 

 

24 โครงการ
กอสรางตกแตง
ภายในหอสูง 
ชมเมือง                 
(รูปทรงโหวด) 

- เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด
รอยเอ็ด 
-เพื่อความสวยงาม
และรองรับ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยว
ชมหอสูงชมเมือง                 
(รูปทรงโหวด) 

- ตกแตงภายในหอสูงชมเมือง 
(รูปทรงโหวด)พื้นท่ีไมนอย
กวา 2,787  ตารางเมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

- 40,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

40,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- หอสูง 
ชมเมือง                 
(รูปทรงโหวด) 
มีความพรอม
สําหรับการใช
งานและมี
ความสวยงาม 
 

- ไดการตกแตง
ภายในหอสูงชม
เมือง(รูปทรงโหวด) 
ที่มีความสวยงาม   
-มีความพรอม
สําหรับหารใชงาน
และการจัด
กิจกรรมตาง ๆ   

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

แบบ ผ. 02/1 
475 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
25 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพิม่
พื้นท่ีสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 

- เพื่อขยายพื้นที่สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร
รอยเอ็ดในดานการ
พัฒนาเมือง 
- เพื่อสราง
สภาพแวดลอมของเมือง 
ใหเอื้อตอการสรางความ
เจริญเติบโตทาเศรษฐกิจ
และความอยูดีมสีุขของ
ประชาชเปนพ้ืนที่สีเขียว
เปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ ออกกําลังกาย
และเปนปอดกลางใจ
เมืองจะเปนภูมิทัศนที่
สวยงาม และเปน“สวน
ลูก”คูกับ“สวนแม” 

-กอสรางทางเทาตาม
รูปแบบพื้นท่ีไมนอยกวา 
2,308 ตร.ม.  
-ปลูกหญาพรอมประดับ
ตนไม ในพื้นท่ีไมนอยกวา 
5,710 ตร.ม. 
-ไฟสองสวาง 
-ศาลา 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

- 20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

20,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 
 

- เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวเปน
สถานที่พักผอน
หยอนใจ ออก
กําลังกายและ
เปนปอด 
ใจกลางเมือง 

- เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
เปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกายและ
เปนปอดใจกลาง
เมือง 

กองชาง 
(งาน

สถาปตยกรรม) 

แบบ ผ. 02/1 
476 
 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

สาํหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  ก. ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่ 2 
ข. ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ 1 
1.  ยทุธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
26 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการขนยาย
ขยะตกคางสะสม 
 

- เพื่อแกไขปญหา
ขยะตกคางจํานวน
มาก 

ขนยายขยะตกคางสะสม 
1.ขุดตักขยะ จํานวน 
172,000  ลูกบาศกเมตร  
(ประมาณ 103,200 ตัน) 
2. ขนยาย จํานวน จํานวน 
172,000  ลูกบาศกเมตร 
(คิดระยะทางขน 25 กม.) 
3. ขุดดินบอผังกลบขนาด 
172,000  ลูกบาศกเมตร   
4. ตักดิน ปูทับเกลี่ย  
บดอัดแนน 
5. พลาสติกปูกนหลุม 
HDPE หนา 0.30 มม.
ปองกันการรั่วซึม 
 

- 
 

30,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

30,000,000 
(งบเทศบาลฯ) 

 

- ขยะ
ตกคาง
ลดลง   
สามารถ
รองรับขยะ
ใหมไดมาก
ขึ้น 
 

- กําจัดขยะที่
ตกคางไดไมนอย
กวา 103,200 
ตัน จากท้ังหมด 
150,000  ตัน 

กองชาง 

รวม  26  โครงการ - 423,749,000 423,749,000 423,749,000 423,749,000    

แบบ ผ. 02/1 
477 
 



 

 

 
 

บัญชีครภุณัฑ (แบบ ผ.03) 
แผนพฒันาทองถิน่(พ.ศ.2561–2565)  

เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
1.1 งานบรหิาร
ทั่วไป (สป.) 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อครภุัณฑ สํานักปลัดเทศบาล 
ดังนี ้
1) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนกระจก  ขนาด ๔ ฟุต 
จํานวน  ๒  หลัง 
2) จัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิง 
สามารถปรับระดับได จํานวน 8ตวั 
3) จัดซื้อเครื่องเคลือบบตัรจํานวน
1เครื่อง 
4) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน พรอมติดตั้ง ขนาดไมต่ํากวา 
24,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 
5) จัดซื้อโทรศัพทตั้งโตะแบบไร
สาย  ระบบดิจิทัล 2.4 GHz 
จํานวน 1 เครื่อง   
6) จัดซื้อโทรศัพทตั้งโตะแบบไร
สาย  ระบบดิจิทัล 2.4 GHz 
จํานวน  1 เครื่อง   
7) จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 
จํานวน  1  เครื่อง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

10,000 
 
 

16,000 
 

5,000 
 

60,000 
 

 
2,500 

 
 

2,500 
 
 

50,000 
 
 

 
 

10,000 
 
 

16,000 
 

5,000 
 

60,000 
 

 
2,500 

 
 

2,500 
 
 

50,000 
 
 

 
 

10,000 
 
 

16,000 
 

5,000 
 

60,000 
 

 
2,500 

 
 

2,500 
 
 

50,000 
 
 

 
 

10,000 
 
 

16,000 
 

5,000 
 

60,000 
 

 
2,500 

 
 

2,500 
 
 

50,000 
 
 

 
 

- งานพัฒนาบุคลากรฯ 
 
 

- งานเลขานุการฯ 
- งานธุรการ 

- งานพัฒนาบุคลากรฯ 
 

(งานเลขานุการ) 
 
 

(ฝายอํานวยการ) 
 
 

ฝายทะเบยีนและบัตร 
 
 

ฝายทะเบยีนและบัตร 
 

 

 

แบบ ผ. 03 
479 
 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    8) จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 2ชุด 
    - ทําดวยไมสัก            
    - มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความ
กวางตัวละ 9 นิ้ว                 
    - มีฐานรองโตะหมู 
9)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนังพรอมติดตั้ง  ขนาดไมต่ํา
กวา 24,000 บีทียู จํานวน 3 
เครื่อง 
10)จดัซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนังพรอมติดตั้ง  ขนาดไมต่ํา
กวา 32,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง 
11) เกาอี้บุนวมสําหรับประชาชน
ติดตอประสานงาน จํานวน 10 ตวั 
12) จัดซื้อพัดลมติดผนังพรอม
ติดตั้ง จํานวน  6 เครื่อง  
13) พดัลมโคจรแบบติดเพดาน   
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จํานวน  6 
เครื่อง 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

17,000 
 
 
 
 
 

97,200 
 
 
 

84,600 
 
 
 

20,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

17,000 
 
 
 
 
 

97,200 
 
 
 

84,600 
 
 
 

20,000 
 

15,000 
 

15,000 
 
 

17,000 
 
 
 
 
 

97,200 
 
 
 

84,600 
 
 
 

20,000 
 

15,000 
 

15,000 
 
 

งานรัฐพิธ ี
ฝายบรหิารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 

 
 

ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 

 
 

ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 

ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 

ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 
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แบบ ผ. 03 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

14) จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 
2 คัน 

- - 15,000 15,000 15,000 ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 

   - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 15) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  
อัตโนมัติ  สาํหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ ชนิดปอน
กระดาษขนาด A๔  อัตโนมัติ ไดไม
นอยกวา ๕๐ แผน มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 
๖๐๐ X ๖๐๐ dpiความเร็วในการ
สแกนไมนอยกวา ๘ ppm 
16) จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction  แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จํานวน 1 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร) 
17) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
จํานวน 4 ชุด 
(ตามราคากลางและคณุลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 

7,700 
 
 
 
 
 

88,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 

7,700 
 
 
 
 
 

88,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 

7,700 
 
 
 
 
 

88,000 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 

7,700 
 
 
 
 
 

88,000 
 
 
 

ฝายทะเบยีนและบัตร 
 
 

 
 
 
 
 

- งานธุรการ 
 
 
 
 
 

- งานธุรการ 
ฝายทะเบยีนและบัตร 
สํานักปลดัเทศบาล 

- ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 

  (จุดประชาสมัพันธ) 
 

แบบ ผ. 03 
481 
 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    18) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง  
(ตามราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
19) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(๓๐ หนา/นาที ) ความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x
๖๐๐ dpi สามารถพิมพเอกสาร
กลับหนาอัตโนมัตไิดสามารถใชได
กับA4,Letter,Legal และ 
Custom จํานวน 1 เครื่อง 
20) จัดซื้อเครื่องพิมพ 
multifunction เลเซอร/ LED 
ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

 
 

- ศูนยบริการรวมแบบ
เบ็ดเสร็จ 

  (จุดศูนยขอมูลขาวสาร) 
 

งานเลขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาบุคลากรฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
482 
 



 

 
บัญชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รบัผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    21) จัดซื้อกลองวงจรปดของ
อาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ดังนี ้
1. กลองโทรทัศน 
วงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้งภายใน
อาคาร จํานวน 24 ตัว 
2. กลองโทรทัศน 
วงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร จํานวน 8 ตัว 
3. อุปกรณบันทึกภาพผาน
เครือขาย (Network Video 
Recorder)  
แบบ 16 ชอง  
จํานวน 2 เครื่อง 
4. อุปกรณกระจายสญัญาณ PoE 
(PoEL2 
Switch) ขนาด 16 ชอง 
 

- 1,262,000 1,262,000 1,262,000 
 

1,262,000 สํานักปลดัเทศบาล 
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แบบ ผ. 03 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รบัผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    5. อุปกรณกระจายสญัญาณ L2 
Switch ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 
เครื่อง 
6. สายสัญญาณ UTP outdoor 
7. จอรับภาพแบบแอลอีดี LED 
TV 40 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง 
8. เครือ่งสาํรองไฟ ขนาด 2 KVA 
จํานวน 1 เครื่อง 
9. ตูเก็บเครื่องบันทึก ขนาด 19 
นิ้ว  Server Rack 27U  
จํานวน 1 ตู 
10. อุปกรณงานตดิตั้งเดินสาย
และเชื่อมระบบ จํานวน 1 งาน 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
484 
 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
1.1 งานบรหิาร
ทั่วไป (วช.) 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อครภุัณฑกองวชิาการแลแผนงาน 
ดังนี ้
1) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทรง
สูงดานบนกระจก ดานลางทึบ จํานวน 
2 ตู 
2) จัดซื้อเกาอี้พนักงานแบบมีโชคปรับ
ระดับไดจํานวน 3 ตัว 
3) จัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน  3 
ชุด 
4) จัดซื้อพัดลมแบบตดิผนัง  ขนาด
ใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว  จํานวน 3 
ตัว 
5) จัดซื้อเกาอีส้ํานักงานมีพนักพิง 
สามารถปรับระดับได จํานวน 10  ตัว 
6) จัดซื้อโตะทํางานขนาดไมนอยกวา 
150x80x80 ซม. จํานวน  2  ชุด 
7) จัดซื้อเกาอีผู้บริหารมโีชคปรับ
ระดับไดจํานวน  3  ตัว 
8) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวนชนิด แขวนผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด 24,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง  

 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

     -  
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
 
13,000 

 
 

12,000 
 

12,000 
 

6,000 
 
 

20,000 
 
 

8,000 
 

12,000 
 

32,000 

 
 
13,000 

 
 

12,000 
 

12,000 
 

6,000 
 
 

20,000 
 
 

8,000 
 

12,000 
 

32,000 

 
 
13,000 

 
 

12,000 
 

12,000 
 

6,000 
 
 

20,000 
 
 

8,000 
 

12,000 
 

32,000 

 
 
13,000 

 
 

12,000 
 

12,000 
 

6,000 
 
 

20,000 
 
 

8,000 
 

12,000 
 

32,000 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานบริการฯ) 
 

(งานธุรการ) 
(งานบริการฯ) 
(งานธุรการ) 

 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

- งานธุรการ 
(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

- งานธุรการ 

แบบ ผ. 03 
485 
 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    9) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวนชนิด แขวนผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด 24,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง  
10) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนชนิด แขวนผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด 13,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง 
11) จัดซื้อโตะทํางาน ขนาดไม 
นอยกวา 80x60x75 เซนติเมตร 
จํานวน 10 ตัว 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

32,000 
 
 
 

23,000 
 
 
 

15,000 

32,000 
 
 
 

23,000 
 
 
 

15,000 

32,000 
 
 
 

23,000 
 
 
 

15,000 

32,000 
 
 
 

23,000 
 
 
 

15,000 

- งานธุรการ 
 
 
 

- งานธุรการ 
 
 
 

(งานบริการฯ) 
 

   - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

12) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 
800 VA  จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร) 
13) จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction  แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จํานวน 1 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
 

- 
 
 

 
 

- 
 

 

2,500 
 
 
 
 

7,700 
 

2,500 
 
 
 
 

7,700 
 

2,500 
 
 
 
 

7,700 
 

2,500 
 
 
 
 

7,700 
 

 (งานธุรการ) 
 
 
 
 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    14) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
15) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพไม
นอยกวา ๑๙ นิว้) จํานวน  1 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
16) เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๑ KVA 
จํานวน ๑ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
17) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผลจํานวน 2 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 

- 
 

 
 

 
- 
 
 

22,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

5,800 
 
 
 
 

42,000 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

5,800 
 
 
 
 

42,000 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

5,800 
 
 
 
 

42,000 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

5,800 
 
 
 
 

42,000 
 
 
 
 

 (งานธุรการ) 
 
 
 

 
(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 

 
 (งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
ยานพาหนะ 
และขนสง 
 
 
 

18) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา 
2,000 CC หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 90 กโิลวัตตขับเคลื่อน 2 ลอ 
แบบดับเบิล้แคปหองโดยสารเปนแบบ
ดับเบิ้ลแคป  4 ประตู เปนกระบะ
สําเรจ็รูป จํานวน 1 คัน 
19) จัดซื้อรถสามลอบรรทุก
เอนกประสงค จํานวน 1 คัน 
ประกอบดวย 
- เครื่องยนตเบนซิน 150 ซีซี  
- ขนาดตัวรถไมนอยกวา 
1.28x3.26x2.20 เมตร  
- ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 65 กม./
ชม. น้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 600
กก. (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

729,000 
 
 
 

 
 
 
130,000 

 
 
 
 

729,000 
 
 
 

 
 
 
130,000 

 
 
 

729,000 
 
 
 

 
 
 
130,000 

 

729,000 
 
 
 

 
 
 
130,000 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 
 
 
 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

20) จัดซื้อจอภาพโปรเจคเตอร 
พรอมขาตั้งในตัว เสนทแยงมมุ 150 นิ้ว 
ขนาดของจอ 96x120 นิ้ว เนื้อ
จอรับภาพสีขาว มีขาตั้งมวนเก็บในกลอง
ได  ขาตั้งจอภาพแบบ 3 ขา ทําดวยโลหะ 
จํานวน 2 ชุด 
21) จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร 
ความสวาง 5,200 ANSI  Lumens 
ความละเอียด (XGA) 1,024X 768 
พิกเซล LCD Panel 0.79 นิ้วจุด
เชื่อมตอสัญญาณ HDMI คา Contrast 
3,000:1  อัตราสวน 4:3 ความชัดเจน
3,000:1 จํานวน 2 เครื่อง 
22) จัดซื้อชุดตูลาํโพงขยายเสียง
เคลื่อนท่ีแบบลากจูง ขนาดลําโพงไมต่ํา
กวา 15 นิ้ว กําลังวัตต ไมนอยกวา 
450 วัตต , มีชอง USB 
- เลน MP3 ไดมีไมลลอย 1 คู จํานวน 4 
ตู 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

 
  

131,000 
 
 
 

 
 

131,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

131,000 
 
 
 

 
 

131,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

131,000 
 
 
 

 
 

131,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

131,000 
 
 
 

 
 

131,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

(งานธุรการ) 
(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 

(งานบริการขอมูล
ขาวสารทองถิ่น) 
(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    23) จัดซื้อเครื่องสวิทซสลบัสญัญาวิดีโอ
เปน HD-dilgitalVideo switcher 
แบบ 4 inputจํานวน 1 เครื่อง 
-Input;HD-SDIx2และ HDMIx2 
-Output:HD-SDIx1และ 
HDMIx2 สามารถใส Logo ได 
-เปน Audio Mixer แบบ 6Channel 
-สัญญา Input แบบ HDMIสนับสนุน
ความละเอียดวดิีโอ1080 I 
24) จัดซื้อการดแคปเจอร  (อุปกรณรับ
สัญญาณภาพและเสยีงเพื่อแปลง
สัญญาณผาน USB 3.0 เขาเครื่อง
คอมพิวเตอรในการถายทอดสดผาน 
โซเชียล)  จํานวน  1  เครื่อง 
25) จัดซื้อกลองแร็คใสมิกเซอร 
Soundcraft expression simกลอง
อลูมิเนียมขนาดไมต่ํากวา27x41x11 
นิ้วจํานวน  1 กลอง 
 (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

  
 
 
 
- 

76,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 

9,000 
 

76,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 

9,000 
 

76,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 

9,000 
 

76,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 

9,000 
 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    26) จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง พรอม
อุปกรณ จํานวน  1 ชุด ประกอบดวย 
-มีหนาจอ LED เพื่อบอกสถานะ 
-มีความละเอียด 24.2 megapixd 
-จุดออโตโฟกัส 45 จุด 
-เปนแบบ Cross type 
-หนาจอ touch screen LED 
ขนาด 3 นิ้ว สามารถหมุนปรับองศาการ
มองได 
-ถายภาพนิ่งตอเนื่องได 6fps 
-บันทึก Full HD video 1080@ 60p 
27) จัดซื้อเครื่องแยกเสียง 3 ทาง 
(Crossovers DBX 234 XL 
แบบอนาล็อคแยกเสียงได  2 -3 ทาง
94 db (Low output  , Mid output 
, High output)จํานวน  1  เครื่อง 
28) จัดซื้อกลองวีดีโอพรอมอุปกรณ
ตางๆที่เกี่ยวของ  จํานวน  1  ชุด 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,600 
 
 

 
 

75,000 
 

 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,600 
 
 

 
 

75,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,600 
 
 

 
 

75,000 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,600 
 
 

 
 

75,000 
 
 

 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    29) จัดซื้อลําโพงแบบ GTA-12 จํานวน  
2  ใบ ประกอบดวย 
-มีทอเสียบขาตั้งลําโพง   
-มีดอกลําโพง Kappa Pro 12A ไมต่ํา
กวา 12 นิ้ว  
-ทวิตเตอรpa-300 W  
  (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

13,400 
 
 
 

 
 
 

17,600 
 
 
 
 

17,600 
 
 
 
 

17,600 
 
 
 
 

(งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 

 
 
 
 
 

   - ครุภัณฑไฟฟา
และวิทย ุ

30) จัดซื้อวิทยุสื่อสาร  จํานวน  5  
เครื่อง 
31) จัดซื้อไมคสําหรับผูรวมประชมุ  
จํานวน  15  ตัว  ประกอบดวย 
- กานไมโครโฟนยาวไมนอยกวา 70ซม. 
- มีวงแหวนไฟสวางขณะพูด 
- มีลําโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต 
- มีปุมสวิทซเปด-ปดไมโครโฟนขณะพูด 
- มีสายสญัญาณแบบ DIN 8 ยาว 2.5 
เมตร (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 

- 
 
- 

11,500 
 

53,000 
 
 
 

11,500 
 

53,000 
 
 
 

11,500 
 

53,000 
 
 
 

11,500 
 

53,000 
 
 
 

 (งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 
 (งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    32)จัดซื้อชุดไมคประชุมพรอม
อุปกรณ 
1.1 เครื่องควบคุมไมคประชุม 
 - มีระบบ Anti Feedback ในตัว 
 - ควบคุมการพูดประชุมทั้งหมด 4 
โหมดสนทนา 
 - สามารถรองรับการใชงานชุดไมค
ประชุมไดไมต่ํากวา 60 ตัว 
 - เอาทพุท กําลังวัตตไมต่ํากวา 120 
วัตต 
 - ชวงความถี่ 30Hz-18Hz 
 - ขั้วตอปลั๊กแบบ 8P-DIN 
 - มีระบบปองกันไฟกระชากระหวาง
เปดใชงาน จํานวน  1  เครื่อง 
1.2 ไมคประชุมสําหรับประธาน 
 - มีปุมกด Priority Key 
- ความยาวกานไมค ไมต่ํากวา500
มม. 
- ขั้วตอสายสญัญาณ ชนิด  8P-DIN 
- ปลั๊กหูฟงเอาทพุท ขนาด 3.5 มม.  
- ลําโพงภายใน กําลังวัตตไมต่ํากวา 2 
วัตต      

- 300,000 300,000 300,000 300,000  (งานบริการและ 
เผยแพรวิชาการ) 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    
 
 

-ตอบสนองความถี่อยูระหวาง50Hz-
17kHz 
- ความไวรับสัญญาณเสียง - 43 
dBV/Pa   จํานวน  1  ตัว 
1.3 ไมคประชุมสําหรับผูรวม 
 - ความยาวกานไมค ไมต่ํากวา 500 
มม. 
-ขั้วตอสายสญัญาณ ชนิด  8P-DIN 
-ปลั๊กหูฟงเอาทพุท ขนาด3.5มม. สเต
อริโอ 
- ลําโพงภายใน กําลังวัตตไมต่ํากวา 2 
วัตต 
-ตอบสนองความถี่อยูระหวาง50Hz-
17kHz 
- ความไวรับสัญญาณเสียง -43 
dBV/Pa  จํานวน  50 เครื่อง1.4 สาย
ตอพวงพรอมปลั๊ก ชนิด 8P-DIN ขนาด
ความยาว 5 ม. จาํนวน 10 เสน 1.5 
สายตอพวงพรอมปลั๊ก ชนิด 8P-DIN  
ขนาดความยาว 10 ม.จํานวน10เสน
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ)  
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
1.2  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซื้อครภุัณฑ ดังนี ้
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  2 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  2 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In 
One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
 2 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA  จํานวน 8 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
44,000 

 
 

 
 
30,000 

 
 
 
 

46,000 
 
 

 
 

20,000 
 
 
 

 

 
44,000 

 
 

 
 
30,000 

 
 
 
 

46,000 
 
 

 
 

20,000 
 
 
 
 

 

 
44,000 

 
 

 
 
30,000 

 
 
 
 

46,000 
 
 

 
 

20,000 
 
 
 

 

 
44,000 

 
 

 
 
30,000 

 
 
 
 

46,000 
 
 

 
 

20,000 
 

 
 

 
(งานวิเคราะหฯ) 

 
 
 
 

(งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ) 

 
 
 

 (งานวิจัยและ
ประเมินผล) 

(งานจัดทํางบประมาณ) 
 
 

(งานวิจัยและ
ประเมินผล) 

(งานจัดทํางบประมาณ) 
(งานวิเคราะหฯ) 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    5) จัดชื้อเครื่องพิมพ  Muntifunction 
ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี จํานวน  
2 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)    
6) จัดซื้อเครื่องอัดเสยีง Voice 
Recorder จํานวน  1  เครื่อง 
7) จัดซื้อฟลิปชารทอัจฉริยะ 
จํานวน 1 ชุด 
 ขนาดหนาจอไมนอยกวา 55 นิ้ว 
 ความละเอียดไมนอยกวา 2160 x 
3840 (แนวตั้ง)พรอมอุปกรณที่
เกี่ยวของ 
 (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
8) จัดซื้อแท็บเล็ต จํานวน 1 เครือ่ง 
- ขนาดกวางไมนอยกวา 10 นิ้ว 
พรอมอุปกรณทีเ่กี่ยวของ 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

30,000 
 
 
 
 

3,000 
 
130,000 

 
 
 
 
 
 

14,000 

30,000 
 
 
 
 

3,000 
 
130,000 

 
 
 
 
 
 

14,000 

30,000 
 
 
 
 

3,000 
 
130,000 

 
 
 
 
 
 

14,000 

30,000 
 
 
 
 

3,000 
 
130,000 

 
 
 
 
 
 

14,000 

(งานวิจัยและ
ประเมินผล) 
งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 
 (งานวิจัยและ
ประเมินผล) 

 (งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 
 
 
 
 

(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 

9) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบกระจก จํานวน  1 ตู 
10) จัดซื้อเกาอี้พนักงานแบบมีโชค 
ปรับระดับได จํานวน  2  ตัว 
11) จัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน  1
ชุด 
12) จัดซื้อโตะทํางานระดบั 3-6  
จํานวน  1  ชุด 
13) จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับ
พนักงานแบบมีพนักพิง สามารถปรับ
ระดับได จํานวน 1 ตัว 
14) จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟา
และเขาเลมมือโยก จํานวน  1  อนั 
15) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทรง
สูงดานบนกระจก ดานลางทึบ จํานวน  
1 ตู 
16) จัดซื้อโทรศัพทไรสายตั้งโตะ   
จํานวน  4ชุด 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 

8,000 
 

4,000 
 

5,000 
 

4,000 
 
 

18,000 
 

6,500 
 
 

16,000 
 

 

5,000 
 

8,000 
 

4,000 
 

5,000 
 

4,000 
 
 

18,000 
 

6,500 
 
 

16,000 
 

 

5,000 
 
8,000 

 
4,000 

 
5,000 

 
4,000 

 
 

18,000 
 
6,500 

 
 

16,000 
 
 

 

5,000 
 

8,000 
 

4,000 
 

5,000 
 

4,000 
 
 

18,000 
 

6,500 
 
 

16,000 
 
 

 

 (งานวิเคราะหฯ) 
 

(งานวิเคราะหฯ) 
 

(งานวิเคราะหฯ) 
(งานวิจัยฯ) 
(งานวิจัยฯ) 

 
(งานวิจัยฯ) 

 
 

(งานวิจัยฯ) 
 

(งานวิจัยฯ) 
 
 

(งานวิเคราะหฯ) 
 (งานวิจัยฯ) 

(งานจัดทํางบประมาณ) 
 (งานเทคโนโลยฯี) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    17) จัดซื้อตูเอกสาร  ขนาดกวางไม
นอยกวา  100  เซนติเมตร สูงไมนอย
กวา  80  เซนตเิมตร  จํานวน  2  ตู 
18) จัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิง 
สามารถปรับระดับได จํานวน 5  ตัว 
19) จัดซื้อโตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 
80x60x75 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว 
 

- 
 
 
- 
 
- 

5,000 
 
 

10,000 
 

6,000 

5,000 
 
 

10,000 
 

6,000 

5,000 
 
 

10,000 
 

6,000 

5,000 
 
 

10,000 
 

6,000 

(งานเทคโนโลยฯี) 
 
 

(งานเทคโนโลยฯี) 
 

(งานเทคโนโลยฯี) 

   - ครุภัณฑ 
ยานพาหนะ 
 
 
 

17) จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไม
นอยกวา 110ซีซี แบบเกยีรอัตโนมัต ิ
จํานวน  1  คัน 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

 (งานจัดทํางบประมาณ) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
1.3  งานบริหาร 
งานคลัง 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 

-จัดซื้อครุภณัฑกองคลังดังนี ้
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 7  ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA  จํานวน  9  เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
 
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
4) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 

- 
 

 
 
- 
 
 

 
119,000 

 
 
 
 

22,500 
 
 

 
 
42,000 

 
 

 
60,000 

 
 
 

 
 

 
119,000 

 
 
 
 

22,500 
 
 

 
 
42,000 

 
 

 
60,000 

 
 
 
 

 
 

 
119,000 

 
 
 
 

22,500 
 
 

 
 
42,000 

 
 

 
60,000 

 
 
 

 
 

 
119,000 

 
 
 
 

22,500 
 
 

 
 
42,000 

 
 

 
60,000 

 
 
 

 
 

กองคลัง 
- งานธุรการ 
-ฝายพัสดฯุ 

-งานการเงินและบญัช ี
-งานพัฒนารายได 

 
- งานธุรการ 
-ฝายพัสดฯุ 

-งานการเงินและบญัช ี
-งานพัฒนารายได 
-งานแผนที่ภาษีฯ 

(งานทะเบียนและ
ควบคุมพัสดุ) 

(งานเรงรัดรายได) 
 

-งานแผนที่ภาษีฯ 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   5) โปรแกรมหักเงินเดือน 1 โปรแกรม 
คุณสมบัตสิามารถนําเขาขอมลูรายรับและ
รายจายจากขอมูลเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน-ขอมูลการรับ 
-จายสามารถเพิ่มฐานขอมูลได 
-สามารถออกงานรายตัว ฝาย กอง 
แผนงานได 
-สงขอมูลและรายงานการนําเขา-บัญชี
ธนาคารหรือสง FILE ขอมูลใหธนาคารได 
-สงขอมูลและรายงานการนําเงินเบี้ย
ประกันสังคมสงทางINTERNET 
-สงขอมูลและรายงานภาษีหัก ณ ที่จาย 
ภ.ง.ด.1,,ภ.ง.ด.1ก,ภ.ง.ด.91 ให
กรมสรรพากรทางINTERNETสรุปสิ้นปได,
ออกหนังสือรับรองการหักภาษีและอื่นๆ 
 

- 
 
 
 
 

30,000 
 
 

 
 

30,000 
 
 

 
 

30,000 
 
 

 
 

30,000 
 
 

 
 

(งานการเงินและบญัช)ี 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ 
สํานักงาน 
 

6) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 36,000 BTU  จํานวน 4 
เครื่อง 
(ตามเกณฑมาตรฐานครุภณัฑ) 
7) จัดซื้อถังตมน้ําไฟฟาสแตนเลส 
ขนาดไมนอยกวา 8.5 ลิตร มีระบบตัด
ไฟอัตโนมตัิมผีาหุมกนัรอน จํานวน 1 
เครื่อง(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
8) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต  
จํานวน 1 หลัง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
9) จัดซื้อโตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 
150x80 x 75 ซม.จํานวน 13 ตัว 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
10) จัดซื้อโทรศัพทไรสายตั้งโตะ  
จํานวน 6  เครื่อง (ตามเกณฑ
มาตรฐานครุภณัฑ) 
11) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแฟม
แขวน 3 ชั้นจํานวน 5 หลัง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

188,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

4,000 
 
 
 

65,000 
 
 

16,200 
 
 

20,000 
 
 

188,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

4,000 
 
 
 

65,000 
 
 

16,200 
 
 

20,000 
 
 

188,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

4,000 
 
 
 

65,000 
 
 

16,200 
 
 

20,000 
 
 

188,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

4,000 
 
 
 

65,000 
 
 

16,200 
 
 

20,000 
 
 

กองคลัง 
(งานธุรการ) 

 
 
 

 (งานธุรการ) 
 
 
 

 (งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
(งานแผนที่ภาษ)ี 

 
 (งานธุรการ) 

 
 

(งานแผนที่ภาษ)ี 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    12) จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 
ขนาดไมนอยกวา75 x 180 x 75 
ซม. จํานวน 2 ตัว(นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ) 
13) จัดซื้อเกาอี้พักคอย ขนาดไมนอย
กวา 156 xx 52 x 77  ซม. จํานวน  
4 แถว (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
14) จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง 
สามารถปรับระดับได ขาเหล็ก 5 ลอ 
มีที่ทาวแขนจํานวน 18ตัว 
15) จัดซื้อโตะประชุม (แบบไม) 
ขนาด 10 ที่นั่งจํานวน 1 ตัว 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
16) จัดซื้อเกาอี้บุนวม มีพนักพิง 
จํานวน 10 ตัว สําหรับนั่งประชุม 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
17) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร บาน
เลื่อนทึบขนาดไมนอยกวา 3 ฟุต 
จํานวน 1 หลัง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
- 

4,500 
 
 
 

16,000 
 

 
54,000 

 
 

12,000 
 

 
7,000 

 
 

3,200 
 

4,500 
 
 
 

16,000 
 

 
54,000 

 
 

12,000 
 

 
7,000 

 
 

3,200 
 

4,500 
 
 
 

16,000 
 

 
54,000 
 

 
12,000 

 
 
7,000 

 
 

3,200 
 

4,500 
 
 
 

16,000 
 

 
54,000 

 
 

12,000 
 

 
7,000 

 
 

3,200 
 
 

กองคลัง 
(งานแผนที่ภาษ)ี 

 
 

(งานแผนที่ภาษ)ี 
 
 

(งานธุรการ) 
(งานการเงินและบญัช)ี 

(งานแผนที่ภาษ)ี 
(งานแผนที่ภาษ)ี 

 
 

(งานแผนที่ภาษ)ี 
(งานทะเบียนทรัพยสิน) 

 
(งานพัสดุฯ) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    18) จัดซื้อครุภณัฑตูรางเลื่อนระบบ
พวงมาลัยตูหนาเดียว ขนาดลึก 34 ซม. 
กวาง 100 ซม. สูง 200 ซม. 
จํานวน 2 ตู ตูสองหนา ขนาดลึก  
64 ซม. กวาง 100  ซม. สูง 200 ซม. 
จํานวน 4 ตูประกอบดวยชั้นจัดเกบ็ 5 
ระดับ(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
19) จัดซื้อครุภณัฑชั้นวางแฟม
เอกสาร(แบบเหล็ก 2 ชั้น 16 
ชองวาง) ขนาด  92 x 31 x 96  
ซม.จํานวน  8  หลัง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
20) จัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ 
เบอร 5จํานวน 2 ตู 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
21) จัดซื้อเตาไมโครเวฟ ขนาดความ
จุไมนอยกวา25 L กําลังไฟฟาไมนอย
กวา 1000 w จํานวน  2  เตา 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

110,000 
 
 
 
 
 
 

32,000 
 
 
 
 

18,800 
 

 
 
10,000 

110,000 
 
 
 
 
 
 

32,000 
 
 
 
 

18,800 
 

 
 
10,000 

110,000 
 
 
 
 
 
 

32,000 
 
 
 
 

18,800 
 

 
 
10,000 

110,000 
 
 
 
 
 
 

32,000 
 
 
 
 

18,800 
 

 
 
10,000 

กองคลัง 
 (งานแผนที่ภาษ)ี 

 
 
 
 
 

(งานแผนที่ภาษ)ี 
 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
2.1 งานเทศกิจ 
 
 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อครภุัณฑ สํานักปลัดเทศบาล  
งานเทศกิจ ดังนี ้
1) จัดซื้อพัดลมแบบตดิผนัง  ขนาด
ใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว  จํานวน 3 
ตัว  
2) จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพ้ืน  ขนาด
ใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน  5 
ตัว 
3) จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้ง
พื้นขนาดใบพัดไมนอยกวา 25 นิว้  
จํานวน  1 ตัว 
4) จัดซื้อเกาอี้บารทรงสูง จํานวน 2 
ตัว 
5) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  
(มอก.) ชนิด ๒ บานทึบ จํานวน 2 หลัง 
6) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ        
ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง ขนาดไมต่าํกวา  
30,000 BTU จํานวน  1 เครื่อง 
7) จัดซื้อเกาอี้เบาะบุนวมหุม 
หนังเทียม  จํานวน  3  ตัว 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 

 
- 
 
 

 
 

6,000 
 
 

5,000 
 
 

3,000 
 

 
4,000 

 
11,000 

 
37,000 

 
 

5,400 

 
 

6,000 
 
 

5,000 
 
 

3,000 
 

 
4,000 

 
11,000 

 
37,000 

 
 

5,400 

 
 

6,000 
 
 

5,000 
 
 

3,000 
 

 
4,000 

 
11,000 

 
37,000 

 
 

5,400 

 
 

6,000 
 
 

5,000 
 
 

3,000 
 

 
4,000 

 
11,000 

 
37,000 

 
 

5,400 

สํานักปลดัเทศบาล 
 

(งานเทศกิจ) 
 
 

(งานเทศกิจ) 
 
 

(งานเทศกิจ) 
 

(งานเทศกิจ) 
 

(งานเทศกิจ) 
 

        (งานเทศกิจ) 
 
 
        (งานเทศกิจ) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    8) จัดซื้อตูเหล็กสําหรับใสกุญแจ ขนาด 
กวาง 18 ซม.  
ลึก 8 ซม. สูง  25  ซม. จาํนวน  3  ตู 
9) จัดซื้อตูล็อกเกอร ขนาด  18  ชอง  
จํานวน  2  ตู 
10) จัดซื้อโตะทํางาน  ขนาด  กวาง  80  
เซนติเมตร  ยาว  150  เซนติเมตร  สูง  
75เซนติเมตรจํานวน  2  ตัว 
11) จัดซื้อตูเอกสารบานโลง แบบ  3  ชั้น  
ขนาดกวาง 60  เซนติเมตร ลึก  40 
เซนติเมตร  สูง  120เซนติเมตรจาํนวน  2 
ตู 
12) จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ขนาด 
กวาง 60 เซนตเิมตร  ยาว  150   
เซนติเมตร สูง  75เซนติเมตร 
จํานวน  5  ตัว 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

3,000 
 
 

14,000 
 

14,0๐๐ 
 

 
2,000 

 
 

 
10,00๐ 

 
 

 

3,000 
 
 

14,000 
 

14,0๐๐ 
 

 
2,000 

 
 

 
10,00๐ 

 
 

 

3,000 
 
 

14,000 
 

14,0๐๐ 
 

 
2,000 

 
 

 
10,00๐ 

 
 

 

3,000 
 
 

14,000 
 

14,0๐๐ 
 

 
2,000 

 
 

 
10,00๐ 

 
 

 

 (งานเทศกิจ) 
 
 

(งานเทศกิจ) 
 

(งานเทศกิจ) 
 
 

(งานเทศกิจ) 
 
 
 

(งานเทศกิจ) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

13) จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด  
ชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จาํนวน 
5 ตัว  
(รายละเอียดตามคณุลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
กระทรวง ICT) 

- 
 
 

165,000 165,000 165,000 165,000  (งานเทศกิจ) 
 

 

   - ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

14) จัดซื้อรถยนตตรวจการณ ปรมิาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,000 – 
3,000  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตตเครื่องยนต
ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน  1  
คัน 
15) จัดซื้อรถจักรยานยนตสายตรวจ 
ขนาดไมต่ํากวา 150 ซซีี จํานวน 2 คัน 
16) จัดซื้อจักรยาน 2 ลอ ขนาดเสน
รอบวงลอ ไมต่าํกวา 24 นิ้ว  จํานวน 
4 คัน 
17) จัดซื้อรถเข็นสามลอโครงเหลก็วง
ลอไมนอยกวา 14 นิ้ว ขนาด กวาง 
60x ยาว 120 ซม. จํานวน 2 คนั 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

1,198,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

154,00๐ 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

1,198,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

154,00๐ 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

1,198,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

154,00๐ 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

1,198,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

154,00๐ 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

(งานเทศกิจ) 
 
 
 
 
 

(งานเทศกิจ) 
 

(งานเทศกิจ) 
 
 

(งานเทศกิจ) 
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แบบ ผ. 03 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 
 
 
 
 

18) จัดซื้อตูเย็นขนาดความจุไมนอย
กวา 5 คิวบิกฟุตจํานวน  1  เครือ่ง 
19) จัดซื้อตูทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา 1 
กอก ขนาดความจุไมนอยกวา 20 ลิตร  
จํานวน 1 เครื่อง 
20) จัดซื้อเครื่องดดูฝุนพรอมอุปกรณ  
ขนาดไมต่ํากวา 25 ลติร จํานวน 1 
เครื่อง 

- 
 
- 

 
 

- 
 

 

6,500 
 

6,000 
 

 
14,000 

6,500 
 

6,000 
 

 
14,000 

 

6,500 
 

6,000 
 

 
14,000 

6,500 
 

6,000 
 

 
14,000 

 (งานเทศกิจ) 
 

(งานเทศกิจ) 
 

 
(งานเทศกิจ) 

 
 

   - ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

 

21) จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 
ระบบVHF/FM ขนาดกําลังสงไมนอยกวา 
5 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 10 เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

- 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

(งานเทศกิจ) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

22)จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน  2 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร) 
23) จัดซื้อเครื่องสาํรอง 
ไฟฟา ขนาด  800  VA สามารถ
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
จํานวน ๑ ชุด 
24) จัดซื้อเครื่อง Printer 
แบบ Ink Tank ความเร็วไมต่ํากวา  
๑,๔๐๐ รอบ/นาที ปริ้นสี,  ขาว-ดาํ, 
แสกน และถาย เอกสารได จาํนวน ๑  
เครื่อง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

22,0๐๐ 
 
 
 
 
 
 

2,5๐๐ 
 
 
 

3,500 
 
 
 

22,0๐๐ 
 
 
 
 
 
 

2,5๐๐ 
 
 
 

3,500 
 
 
 

22,0๐๐ 
 
 
 
 
 
 

2,5๐๐ 
 
 
 

3,500 
 
 
 

22,0๐๐ 
 
 
 
 
 
 

2,5๐๐ 
 
 
 

3,500 
 
 
 

 (งานเทศกิจ) 
 
 
 
 
 
 

(งานเทศกิจ) 
 
 
 

(งานเทศกิจ) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภณัฑ
สํานักงาน 
 

25) จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร สามารถปรับ
ระดับได จํานวน  2  ตัว 
 
26) จัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิง
จํานวน  1  ตัว 
13) จัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 1 ชุด 
 
27) จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง
ดานบนกระจก ดานลางทึบ จํานวน  1 ตู 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

5,000 
 
 

2,000 
 

4,000 
 

6,200 
 

5,000 
 
 

2,000 
 

4,000 
 

6,200 
 

5,000 
 
 

2,000 
 

4,000 
 

6,200 
 

5,000 
 
 

2,000 
 

4,000 
 

6,200 
 

(งานเทศกิจ) 
(นิติการ) 

 
(งานเทศกิจ) 

(นิติการ) 
(งานเทศกิจ) 

(นิติการ) 
(งานเทศกิจ) 

(นิติการ) 

   - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

28) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In 
One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
29) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด  
800 VA  จํานวน  2  เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 

- 
 
 
 
- 
 
 

46,000 
 

 
 

5,000 

46,000 
 

 
 

5,000 

46,000 
 

 
 

5,000 

46,000 
 

 
 

5,000 

 (งานเทศกิจ) 
(นิติการ) 

 
 

(งานเทศกิจ) 
(นิติการ) 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
2.2 งานปองกันภัย 
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 
 
 

- คาครุภณัฑ -ครุภัณฑสํานักงาน 

 
 
 
 
 
 

จัดซื้อครภุัณฑดังนี ้
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิด
แขวน พรอมติดตั้ง ขนาดไมต่ํากวา 
24,000 BTUจํานวน  2  เครื่อง    
2) จัดซื้อจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจติอล(ขาว –ดํา ) ความเรว็ 
20 แผนตอนาที จํานวน  1  เครือ่ง   
3) จัดซื้อชุดโซฟารับแขก 
ประกอบดวย 
- โซฟาขนาด171x74x86 ซม. 
จํานวน  1  ตัว 

- โซฟาขนาด 76x74x86 ซม. 
จํานวน   2  ตัว 
- โตะกลาง ขนาด 90x60x40 ซม. 
4) จัดซื้อพัดลมตดิผนัง  ใบพัด  18  
นิ้ว จํานวน 6 ตัว 
5) จัดซื้อชั้นวางเอกสารชนิดติดผนัง   
มีฝาเปด – ปด 2 ดาน ซาย ขวา 
ขนาดไมนอยกวา 80 x 30 x 60 
ซม. จํานวน 5 ตัว 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

 
- 

 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
60,000 

 
 
100,000 

 
 

 
30,000 

 
 
 
 
 
 

15,000 
 
- 
 

 
60,000 

 
 
100,000 

 
 
 
30,000 

 
 
 
 
 
 

15,000 
 

30,000 
 

 
60,000 

 
 
100,000 

 
 
 
30,000 

 
 
 
 
 
 

15,000 
 

30,000 
 

 
60,000 

 
 
100,000 

 
 
 
30,000 

 
 
 
 
 
 

15,000 
 

30,000 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

 
 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

6) จัดซื้อโทรทัศน LED TV 
ความละเอียดจอภาพ 1920 X 
1080 พิกเซลขนาด  40  นิ้ว  
จํานวน 2 เครื่อง 
7) จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง  ระบบ
ดิจิตอล  ความระเอียด 16  ลาน
พิกเซล  จํานวน 1 ตัว 
8) จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตตจํานวน  
20 เครื่อง 
9) จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดประจําที่ 40 วัตต 
จํานวน  1 เครื่อง 
10) จัดซื้อเครื่องอัดเสียง Voice 
Recorder ขนาด  8  GB จํานวน  1  
เครื่อง 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

60,000 
 

 
 
100,000 

 
 
150,000 

 
 

14,000 
 

 
2,000 

60,000 
 

 
 
100,000 

 
 
150,000 

 
 

14,000 
 

 
2,000 

60,000 
 

 
 
100,000 

 
 
150,000 

 
 

14,000 
 

 
2,000 

60,000 
 

 
 
100,000 

 
 
150,000 

 
 

14,000 
 

 
2,000 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แบบ ผ. 03 

511 512 
 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   -ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

11) จัดซื้อเตาแกส  จํานวน 2 
เตา 
12) จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน -  น้ํา
เย็น   แบบ ตอทอ  ขนาด  2  กอก  
จํานวน 1 เครื่อง  
13) จัดซื้อเครื่องตดัหญา 4 จังหวะ 
- ความจุกระบอกสบู 35.8 ซีซ ี
- ความเร็วใบตัด (รอบ/นาท)ี 
5000 – 7000 
- ความจุถังน้ํามัน 0.65  ลติร  
จํานวน  2  เครื่อง 
14) จัดซื้อตูเย็น  ขนาดความจไุม
นอยกวา 5 คิวบิกฟุต  จํานวน 1 
เครื่อง 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

2,000 
 

10,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 

2,000 
 

10,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

6,500 
 
 

2,000 
 

10,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

6,500 
 
 

2,000 
 

10,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

6,500 
 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

 
 
 
 
 

   - ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

15) จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ํา
พรอมบันไดสูง 60เมตรจํานวน  
1  คัน 
16) จัดซื้อปนฉีดน้ําดับเพลิง  
แบบดามมือจับ จาํนวน  8  ตัว 
17) จัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบ
อัดอากาศ SCBA จํานวน 2 ชุด 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 

60,000,000 
 
 
240,000 
 

600,000 
 

60,000,000 
 
 
240,000 
 

600,000 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

 
 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอด็ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   -ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

18) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน ประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิว้) 
จํานวน  2 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร) 
19) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(๓๐ หนา/นาที ) ความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x
๖๐๐ dpi สามารถพิมพเอกสาร
กลับหนาอัตโนมัตไิดสามารถใชได
กับA4,Letter,Legal และ 
Custom จํานวน 1 เครื่อง 
20) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา 
ขนาด  800 VA สามารถสํารอง
ไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
จํานวน ๑ ชุด 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

22,000 
 
 
 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 

22,000 
 
 
 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 

22,000 
 
 
 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 

22,000 
 
 
 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ แบบ ผ. 03 

513 514 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   -ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

 
 
 
 
 
 

21)จดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1 
ตัน   ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา  110 กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ  
แบบธรรมดาจํานวน  1  คัน 
22) จัดซื้อเรือทองแบนพรอมเครือ่งยนต  
จํานวน 1 ลํา ประกอบดวย 
 - เรืออลูมิเนียมทองแบน ขนาดความยาว  
ไมนอยกวา5  เมตร  ความกวางไมนอย  
กวา 2 เมตรสูงไมนอยกวา 0.70 เมตร    
ความหนาอลมูิเนียมดานขางไมนอยกวา 
2 มม. ขนาดความหนาของทองเรอื หนา   
ไมนอยกวา3 มม. ขนาดน้ําหนักรวม ไม  
นอยกวา 120 กิโลกรัม  
 (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
 23) จัดซื้อเครื่องยนตเรือสองจังหวะไม
นอยกวา 40 แรงมา บังคับแบบถือทาย
จํานวน 1 เครื่อง   
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

575,000 
 
 

 
 

199,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185,000 

 
 

575,000 
 
 

 
 

199,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185,000 

 
 

575,000 
 
 

 
 

199,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185,000 

 
 

575,000 
 
 

 
 

199,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185,000 

 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

 
 
 

(ศูนยความรวมมือ 
ดานบรรเทา 

สาธารณภัยฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

(ศูนยความรวมมือ 
ดานบรรเทา 

สาธารณภัยฯ) 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานทีร่ับผดิชอบ

หลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานการศึกษา 
3.1 งานบรหิาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อครภุัณฑดังนี ้
1) จัดซื้อโทรศัพทไรสายระบบดจิติอล 2.4 
GHZ FHSS จอแสดงผล Backlight LCD 
แสดงหมายเลขเรียกเขา จํานวน 7 เครื่อง
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
2) จัดซื้อโตะทํางานขนาดไมนอยกวา 
60x120x75 ซม. จํานวน  2 ตวั 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
3) จัดซื้อโตะทํางานขนาดไมนอยกวา   
80x150x75 ซม. จํานวน  3 ตวั(นอก
มาตรฐานครุภณัฑ) 
4) จัดซื้อเกาอีส้ํานักงานแบบมลีอและพนัก
แขน  จํานวน 6 ตัว(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
5) จัดซื้อเกาอีส้ํานักงานแบบมีพนกัพิง มีลอ
และพนักแขน สามารถปรับระดับสูงต่ําได  
จํานวน 2 ตัว(นอกมาตรฐานครภุณัฑ) 
6) จัดซื้อเกาอีผู้บริหารสามารถปรบัระดับได 
จํานวน  1  ตัว (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
7) จัดซื้อเกาอี้บุนวม ขนาดไมนอยกวา 
44x49x90 ซม. จํานวน 40 ตัว (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ) 
 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
21,000 

 
 
 

7,000 
 
 

13,500 
 
 

12,000 
 

7,500 
 
 

4,900 
 

32,000 
 
 

 
21,000 

 
 
 

7,000 
 
 

13,500 
 
 

12,000 
 

7,500 
 
 

4,900 
 

32,000 
 
 

 
21,000 

 
 
 

7,000 
 
 

13,500 
 
 

12,000 
 

7,500 
 
 

4,900 
 

32,000 
 
 

 
21,000 

 
 
 

7,000 
 
 

13,500 
 
 

12,000 
 

7,500 
 
 

4,900 
 

32,000 
 
 

สํานักการศึกษา 
(งานธุรการ) 

 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

515 
516 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานทีร่ับผดิชอบ

หลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    8) จัดซื้อโตะประชุม ขนาดไมนอยกวา
150x60x75 ซม. และโตะเขามมุ 150x75
ซม.  จํานวน 1  ชุด  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
9) จัดซื้อชุดโซฟารับแขก หุมหนังเทียม แบบ 1 
ตัวยาว ขนาดไมนอยกวา 180x77x80 ซม. 
และ 2 ตัวสั้น ขนาดไมนอยกวา 81x77x80 
ซม. และโตะกลาง 1 ตัว จํานวน 1 ชุด (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ) 
10) จัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ ขนาด
ไมนอยกวา 60x120x75 ซม. จํานวน  8 ชุด  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
11) จัดซื้อลิ้นชักเก็บเงิน 
- มี 5 ชองสําหรับใสธนบัตร 
- มี 9 ชอง สําหรับใสเหรียญ 
พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 2 อัน 
 (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
12) ชุดโปรแกรมขายตั๋วเขาชมหอสูง 
ชมเมือง (หอโหวด) พรอมตดิตั้ง จาํนวน 2 ชุด 
(นอกเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร) 

- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

25,000 
 
 
 
20,000 

 
 
 
 

32,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 

170,000 
 

 

25,000 
 
 
 
20,000 

 
 
 
 

32,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 

170,000 
 

 

25,000 
 
 
 
20,000 

 
 
 
 

32,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 

170,000 
 

 

25,000 
 
 
 
20,000 

 
 
 
 

32,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 

170,000 
 

 

 (งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 

 
(งานธุรการ) 

 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

13) จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง (ตามเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
14) จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) คุณลักษณะพื้นฐาน - เปนอุปกรณที่มี
ความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ
คอมพิวเตอร) 
15) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง  (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร) 
16) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 จํานวน 3 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร) 
17) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 จํานวน 3 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร) 
18) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟขนาด 1 kVA 
จํานวน 2 เครื่อง  (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร) 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 

23,700 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 

32,000 
 

 
66,000 

 
 
90,000 

 
 

11,800 
 

23,700 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 

32,000 
 

 
66,000 

 
 
90,000 

 
 

11,800 
 

23,700 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 

32,000 
 

 
66,000 

 
 
90,000 

 
 

11,800 
 

23,700 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 

32,000 
 

 
66,000 

 
 
90,000 

 
 

11,800 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
(งานธุรการ) 

 
 
(งานธุรการ) 

 
 

(งานธุรการ) 
 

แบบ ผ. 03 

518 
 

517 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    19) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟ ขนาด  
800 VA  จํานวน 2 เครื่อง  (ตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
20) จัดซื้อตูออกบัตรอตัโนมตั ิ
- มีเสียงบอกสถานการณทํางาน 
- เชื่อมตอกับโปรแกรมสําเร็จรูปขายบัตร 
- มีชองหยอดเหรียญ 5 และเหรยีญ 10 เพื่อชําระ
คาตั๋ว พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
21) จัดซื้อประตูเปด-ปด 3 ชองทาง เขา – ออก 
พรอมอุปกรณและติดตั้ง  จํานวน1 ชุด  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
22)จัดซื้อระบบควบคุมกั้นประตู เปด–ปด  
- สั่งเปด – ปด ประตู เชื่อมตอตูออกตั๋วอัตโนมัต ิ
- เชื่อมตอกับโปรแกรมขายบัตร 
จํานวน  3  เครื่อง (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
23) จัดซื้อเครื่องอานบารโคด รายละเอยีดดังน้ี  
- หัวอานเปนแบบเลเซอร ไมนอยกวา 20 เสน   
- หัวอานปรับระดับได  
- อานบารโคด 1D ความเร็วไมนอยกวา 1,120 
scans/second พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 5 
เครื่อง  (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

160,000 
 
 
 
 
 

550,000 
 
 

90,000 
 
 
 

100,000 
 

 

5,000 
 
 

160,000 
 
 
 
 
 

550,000 
 
 

90,000 
 
 
 

100,000 
 

 

5,000 
 
 

160,000 
 
 
 
 
 

550,000 
 
 

90,000 
 
 
 

100,000 
 

 

5,000 
 
 

160,000 
 
 
 
 
 

550,000 
 
 

90,000 
 
 
 

100,000 
 

 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   
 
 

 

 24) จัดซื้อเครื่องพิมพใบเสร็จ  
- แบบกระดาษความรอน หนากวาง กระดาษไมนอย
กวา 80 มลิลเิมตร 
- เชื่อตอ USB ตอกับลิ้นชักเก็บเงินไดพรอมอุปกรณ
และตดิตั้ง จํานวน 2 เครื่อง (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

- 
 
 
 

 

15,000 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

   - ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

 

25) จัดซื้อโทรทัศน lED/LCDTV พรอมอุปกรณ
ควบคุมจอทัชสกรีน ขนาดไมนอยกวา 43 นิ้ว พรอม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
26) จัดซื้อเครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร ระดับXGA 
ขนาดไมนอยกวา 4,000 ANSI lumens จํานวน 1 
เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภณัฑ) 
27) จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง(ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ) 
28) จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคารพรอมติดตั้ง 
จํานวน 10 ตัว  (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด) 
29) จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง  พรอมอุปกรณตาง ๆ 
จํานวน  1 ตัว  (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

330,000 
 
 

42,500 
 
 

7,300 
 
 

230,000 
 
 
 

50,000 
 
 

330,000 
 
 

42,500 
 
 

7,300 
 
 

230,000 
 
 
 

50,000 
 
 

330,000 
 
 

42,500 
 
 

7,300 
 
 

230,000 
 
 
 

50,000 
 
 

330,000 
 
 

42,500 
 
 

7,300 
 
 

230,000 
 
 
 

50,000 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

แบบ ผ. 03 519 
520 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    30) จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พรอมตดิตั้ง 
จํานวน  6 ตัว  ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
31) จัดซื้ออุปกรณบันทึกผานเครอืขาย แบบ 16 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
32) จัดซื้อกลองสองทางไกลสองตา หยอดเหรียญ ตัว
กลองมีกําลังขยายไมนอยกวา 25เทา พรอมติดตั้ง  
จํานวน  12 ตัว  นอกมาตรฐานครุภัณฑ 
33) จัดซื้ออุปกรณกระจายสญัญาณแบบ PoE(PoE 
Switch) ขนาด 16 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง  ตาม
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
34) จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV 
- ระดับความละเอียดจอภาพ 3480x2160 พิกเซล  
- ขนาดไมนอยกวา 65 นิ้วพรอมอุปกรณและการ
ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

198,000 
 
 
 

64,000 
 
 

1,440,000 
 
 

17,000 
 
 
 

35,000 
 
 

198,000 
 
 
 

64,000 
 
 

1,440,000 
 
 

17,000 
 
 
 

35,000 
 
 

198,000 
 
 
 

64,000 
 
 

1,440,000 
 
 

17,000 
 
 
 

35,000 
 
 

198,000 
 
 
 

64,000 
 
 

1,440,000 
 
 

17,000 
 
 
 

35,000 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 

 
(งานธุรการ) 

 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 

แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -ครุภัณฑอื่น 35) จัดซื้อประตูตรวจจับโลหะ 
- ตรวจจับวัตถุประเภทโลหะทั้งหมด เหล็ก และวตัถุ 
อาวุธ หรือวัตถุท่ีเปนอันตรายที่ไมใชเหล็กก็สามารถ
ตรวจจับได 
- สัญญาณเสียงและไฟ LED 
พรอมอุปกรณและการตดิตั้ง จํานวน  1 เครื่อง (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ) 
36) จัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ 
 - ตรวจจับอาวุธและวตัถุที่เปนโลหะ รวมถึงโลหะผสม 
 - เลือกระยะการตรวจจับไดสองแบบพรอมอุปกรณ
จํานวน  2 เครื่อง (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
37) จัดซื้อเครื่องสแกนสัมภาระ 
 - ชองกระเปาผาน ขนาดไมนอยกวา 500 x 300 
มิลลเิมตร 
 - ความเร็วของสายพานลาํเลยีง ไมนอยกวา 0.22 
เมตร/วินาทีพรอมอุปกรณและการติดตั้ง จํานวน  
 1 เครื่อง (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

1,800,000 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

1,800,000 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

1,800,000 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

1,800,000 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 

แบบ ผ. 03 

521 
522 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานการศึกษา 
3.2 งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการจัดซื้อครุภณัฑ  ดังนี ้
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 5 เครื่อง(ตามเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร)สาํหรับใชประจําที่ สาํนักการศึกษา 
2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 2 เครื่อง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 2 เครื่อง 
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน  7 ชดุ (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร)สําหรับ
ใชประจําที่สํานักการศึกษา 1 เครือ่ง  โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 2 เครื่อง  โรงเรยีนเทศบาลวดั
ปาไร3 เครื่อง  ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 1 เครื่อง 
3)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร)สาํหรับใชประจําที่ศนูยพัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญามา 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
3๙,500 

 
 
 
 
 
154,000 

 
 
 
 
 
 
 

21,000 
 
 
 

 

 
3๙,500 

 
 
 
 
 
154,000 

 
 
 
 
 
 
 

21,000 
 
 
 

 

 
3๙,500 

 
 
 
 
 
154,000 

 
 
 
 
 
 
 

21,000 
 
 

 

 
3๙,500 

 
 
 
 
 
154,000 

 
 
 
 
 
 
 

21,000 
 
 

 

 
สํานักการศึกษา 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 

 
 

 
 

แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    4)จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(๑๘ หนา / นาท)ี จํานวน ๑ เครือ่ง (ตามเกณฑ
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร) สําหรับใชประจําท่ีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญามา 
5) จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
ขาวดําชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาท)ี 
จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร)สําหรับใช
ประจําที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

2,600 
 
 
 
 

7,900 
 
 

 

2,600 
 
 
 
 

7,900 
 
 

 

2,600 
 
 
 
 

7,900 
 
 

 

2,600 
 
 
 
 

7,900 
 
 

 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 

 
 

   - วัสดุสํานักงาน 
 
 
 
 
 

6) จัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง  ขนาดไมนอย
กวา50x47x81 ซม.จํานวน  350 ตัวสําหรับใช
ประจําที่ โรงเรียนเทศบาลวดัเหนอื จํานวน 100 
ตัว โรงเรยีนเทศบาลวัดปาเรไร จํานวน 200 ตัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามาจาํนวน 50 ตัว 
 
 

- 
 

70,000 
 
 
 

70,000 
 
 

70,000 
 
 

70,000 
 
 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 

แบบ ผ. 03 

523 
524 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -ครุภัณฑสํานักงาน 7) จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 
20 แผนตอนาทีจํานวน  2 เครื่อง สําหรับใช
ประจําที่โรงเรียนเทศบาลวดับูรพาภิรามศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
8) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด36,000 BTU 
จํานวน 11 เครื่อง  สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง 2 เครื่อง  โรงเรยีนเทศบาลวัดปาเรไร 
9   เครื่อง 
9) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาดไมนอยกวา 
26,000 จํานวน 4  เครื่อง  สําหรบัใชที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 2 
เครื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามาจํานวน 2 
เครื่อง 
10) จัดซื้อตูไมเก็บของ 2 บานพับกระจกมีขาตั้ง
ขนาดไมนอยกวา กวาง 1 เมตร สงู 1.5 เมตร 
จํานวน 2หลัง นอกมาตรฐานครุภณัฑ สําหรับใช
ประจําที่โรงเรียนเทศบาลวดัปาเรไร 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 

แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    11)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด     ติดผนัง 
ขนาดไมนอยกวา 24,000  บีทีย ูจํานวน 32 
เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภณัฑ)สําหรับใช
ประจําที่โรงเรียนเทศบาลวดับูรพาภิราม 5 
เครื่องโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  3  เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 4 เครือ่งโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 5 เครื่องโรงเรยีนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ 4 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 7 เครื่องโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2 เครื่อง 
12) จัดซื้อเตียงไม  ขนาดไมนอยกวา1 x 2  x 
0.5 เมตร จํานวน 4  เตียง  สําหรับใชประจําที่
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
13) จัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาดไมนอยกวา 
18 นิ้ว จํานวน  124  เครื่อง  นอก
มาตรฐานครุภณัฑ สําหรับใชโรงเรยีนเทศบาล
วัดเหนือ  20  เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดปา
เรไร  48 เครื่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 20 เครื่อง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  36 เครื่อง 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ 03 525
 

526 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  14)  จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา มอก.จํานวน 920ชุด สําหรับ
ใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จํานวน 
400 ชุดโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร
จํานวน 170 ชุดโรงเรียนเทศบาลหนอง
หญามาฯ จํานวน 250 ชุด   โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน จํานวน 100 ชุด 
15) จัดซื้อโตะ เกาอี้นักเรียน ระดบั
ประถมศึกษา มอก.จาํนวน  780  ชุด  
สําหรับใชประจําที่ โรงเรียนเทศบาลวัด
สระทอง จํานวน 70 ชุด โรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไร  จํานวน 210 ชุด  
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  จํานวน 100 
ชุด โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรอุทิศ 
จํานวน 200 ชุด  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 90 ชุด 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 50 ชุด 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

1,840,000 
 
 
 
 
 
 

1,404,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,840,000 
 
 
 
 
 
 

1,404,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,840,000 
 
 
 
 
 
 

1,404,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,840,000 
 
 
 
 
 
 

1,404,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 

 
 

 
 

แบบ ผ 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  16) จัดซื้อโตะพับหนาขาว ขาชุบโครเมี่ยม
ขนาดไมนอยกวา60X180X75 ซม. จํานวน 
97  ตัว นอกมาตรฐานครุภณัฑสําหรับใชท่ี
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จํานวน 30 ตัว 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จํานวน  40 ตัว
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไรจํานวน 12 ตัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 
15 ตัว 
17) จัดซื้อโตะพับหนาขาว ขาชุบโครเมี่ยม
ขนาดไมนอยกวา75X180X75 ซม. จํานวน 
52  ตัว  นอกมาตรฐานครภุัณฑสาํหรับใชท่ี
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามจํานวน 10 
ตัวโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือจํานวน 20 ตัว
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไรจํานวน 12 ตัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 
10 ตัว 
18) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานมี
มือจับ  ชนิดปด มีแผนชั้นปรับระดับ 4  ลิ้นชัก 
คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  จํานวน 
12 หลัง สําหรับใชประจําทีโ่รงเรียนเทศบาล
วัดปาเรไร 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 03 

527 
528 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  19) จัดซื้อโตะสําหรับอานหนังสือขนาดไมนอย
กวา 124 x 70 x 73 ซม.จํานวน  3  ตัว นอก
มาตรฐานครุภณัฑ  สาํหรับใชประจําท่ีโรงเรยีน
เทศบาลวัดปาเรไร 
20) จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 3 ชั้นขนาดไมนอย
กวา 2 x 3 เมตร จํานวน 2 อัน  นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ  สําหรับใชประจําทีโ่รงเรยีนเทศบาลวดั
ปาเรไร 
21) จัดซื้อโตะไมเอนกประสงคโตะขนาดไมนอย
กวา  60x 150 x 75 ซม.มานั่ง ขนาดไมนอย
กวา 30 x 260 x 45 ซม.จํานวน 20 ชุด 
นอกมาตรฐานครุภณัฑ สาํหรับใชประจําที่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
22) จัดซื้อเกาอี้บุนวม   ขนาดไมนอยกวา 
44x49x 90 ซม.จํานวน 117 ตวันอก
มาตรฐานครุภณัฑสําหรับใชประจาํ ท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา จํานวน 25 ตัว 
โรงเรียนเทศบาลวัดปาไร จํานวน 62 ตัว 
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จํานวน 30 ตัว 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 

 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    23)  จัดซื้อโตะครู  ขนาดไมนอยกวา 
80x150x75 จํานวน 66 ชุด  นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ  สําหรับใชที่โรงเรยีนเทศบาลวัดสระทอง 
จํานวน 20 ชุดโรงเรยีนเทศบาลวดัเหนือ จํานวน 
5 ชุด โรงเรยีนเทศบาลวัดปาเรไรจํานวน 21 ชุด 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา จาํนวน 5 ชดุ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันจํานวน 10 ชุด 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศจํานวน 5 ชุด 
24) จัดซื้อโตะประชุมผลติจากไม Particle 
Board  เกรด A  ขนาดไมนอยกวา 300× 150× 
75 ซม. แผนโตะหนาไมนอยกวา  25 มม. ปด
ขอบ PVCEdgeเคลือบดวย Melamine กันน้ําทน
ความรอน จํานวน 1 ชุด นอกมาตรฐานครุภณัฑ
สําหรับ ใชประจํา ที่ศูนยพัฒนาเดก็เล็กหนองหญา
มา 
25) จัดซื้อชั้นวางของ 9 ชองขนาดไมนอยกวา 
240×60 ซม. มีฝาหลัง ลายไม จาํนวน 2 ชุด 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ)สําหรับใชประจําที่ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

297,000 
 
 
 
 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 

297,000 
 
 
 
 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 

297,000 
 
 
 
 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 

297,000 
 
 
 
 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 03 

529 
530 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    25) จัดซื้อชั้นเก็บท่ีนอนและกระเปา 10 ชอง
ขนาดไมนอยกวา  160 × 60 ซม.มีฝาปด 
จํานวน 3 ชุด (นอกมาตรฐานครุภณัฑ)สําหรับ
ใชประจําที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
26) จัดซื้อศาลาเรือนไทยขนาดไมนอยกวา 
1.70 X 2.40 X 3.00 เมตร จํานวน 2 หลัง
สําหรับใชที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
27) จัดซื้อเกาอี้บุนวม มีพนักพิงพรอมปรับ
ระดับสูง - ต่ําได  จํานวน 47 ตัว  สําหรับใชที่
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จํานวน 15 ชุด
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จํานวน 5 ชุด 
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไรจํานวน 12 ชุด 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันจํานวน 10 ชุด 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศจํานวน 5 ชุด 
28) จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีลอและพนัก
แขน สามารถปรับระดบัได จํานวน 24 ตัว นอก
มาตรฐานครุภณัฑ สําหรับใชประจําที่ โรงเรียน
เรียนเทศบาลวัดสระทอง 10 ตัว  โรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไร 9 ตัว ตัวโรงเรยีนเทศบาล
หนองหญามา 5 ตัว 
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7,500 
 
 
 

110,000 
 
 
 

164,500 
 
 
 
 
 
 

36,000 
 
 
 
 
 

 

7,500 
 
 
 

110,000 
 
 
 

164,500 
 
 
 
 
 
 

36,000 
 
 
 
 
 

 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญามา 
 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กหนอง

หญามา 
 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

 
 
 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    29) จัดซื้อโตะ – เกาอี้ ขาสวิงสแตนเลส  หนาโตะ – 
เกาอี้ ผลิตจากสแตนแลส โตะขนาดไมนอยกวา 
150x54x73 ซม เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 
150x33.5x45 ซม จํานวน 40 ชุด (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ  สาํหรับใชท่ีโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
30)จัดซื้อลูกหมุนระบายอากาศ ขนาดไมนอยกวา 
25 นิ้ว จํานวน 20 ลูก (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
สําหรับใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
31) จัดซื้อตูไมเก็บเอกสาร 2 บานเปด 2 ชั้นโลง
ขนาดไมนอยกวา 80x40x180 ซม. จํานวน 1 ตู 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ)  สําหรับใชประจําที่ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
32)จัดซื้อตูเหล็กเกบ็เอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก ขนาดไมนอยกวา 1,200x450x750
มม. กวางxลึกxสูงจํานวน 1 ตู (นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)  สําหรับใชประจําที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
33) จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น ขนาดกวาง 
120 ซม. สูง 80 ซม. ลึก 30 ซม.   
จํานวน 5 ตัว (นอกมาตรฐานครภุณัฑ ) สําหรับ
ใชประจําที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

238,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 
4,000 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 

238,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 
4,000 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 

238,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 
4,000 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 

238,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 
4,000 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

531 
532 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    34)จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส  ขนาดไมนอยกวา
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง ตามมาตรฐานครุภณัฑ  
สําหรับใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
35) จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส 
 - ขนาดความจุไมนอยกวา 2,000 ลิตร 
จํานวน  1 ถัง สําหรับใชประจาํที่โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา (นอกมาตรฐานครภุณัฑ) 

- 
 

 
- 
 
 
 
 

33,200 
 
 

8,500 
 

 

33,200 
 
 

8,500 
 

 

33,200 
 
 

8,500 
 

 

33,200 
 
 

8,500 
 

 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 

   - ครุภัณฑโฆษณา 
และเผยแพร 
 

36)  จัดซื้อเครื่องฉายขามศีรษะจาํนวน 14 
เครือ่งนอกมาตรฐานครภุัณฑ  สําหรับใชท่ี
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 9 เครื่อง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 5 เครื่อง 
37) จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสน
ทแยงมุม ไมนอยกวา 120 นิ้วจํานวน  24 จอ  
นอกมาตรฐานครุภณัฑสําหรับใชประจําที่โรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไรจาํนวน 9 จอ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดจาํนวน 1 จอโรงเรียน
เทศบาลวัดบรูพาภริาม 2 จอ  โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา 3 จอ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  
2 จอ โรงเรยีนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 1 จอ
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  6  จอ 
 

- 
 
 
 
- 

210,000 
 
 
 

367,200 
 

210,000 
 
 
 

367,200 
 

210,000 
 
 
 

367,200 
 

210,000 
 
 
 

367,200 
 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 

 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    38) จัดซื้อเครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอรระดับ 
XGA ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens
จํานวน 15เครื่อง สําหรับ ใชประจําที่โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ดโรงเรียนเทศบาลวัด
บูรพาภิราม 2 เครื่อง  โรงเรยีนเทศบาลวัดปาเรไร  
6 เครื่อง  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 3 
เครื่องโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 2 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 1 เครื่อง 
39) จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
พรอมติดตั้ง จํานวน 6 ตัว ตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะ พ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปดสําหรับใชประจาํที่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
40) จัดซื้ออุปกรณบันทึกผานเครอืขาย แบบ 16 
ชอง จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด สําหรับใชประจําที่โรงเรียนอนบุาลเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดสําหรับใชประจําที่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

490,500 
 
 
 
 
 
 

198,000 
 
 
 
 
 
 

64,000 
 
 

490,500 
 
 
 
 
 
 

198,000 
 
 
 
 
 
 

64,000 
 
 

490,500 
 
 
 
 
 
 

198,000 
 
 
 
 
 
 

64,000 
 
 

490,500 
 
 
 
 
 
 

198,000 
 
 
 
 
 
 

64,000 
 
 

โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

533 
534 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    41) จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ ความ
ละเอียดไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล จํานวน 2 ตัว 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ) สําหรับใชประจําที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 1 ตวัโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 1ตัว 
42) โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ)  สําหรับใชประจําที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กหนองหญามา 1 เครื่อง  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2 เครื่อง 
43) จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ  จํานวน  3 
เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภณัฑ)สําหรับใชประจําที่ 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

38,600 
 
 
 
 

53,100 
 
 
 
 

60,000 

38,600 
 
 
 
 

53,100 
 
 
 
 

60,000 

38,600 
 
 
 
 

53,100 
 
 
 
 

60,000 

38,600 
 
 
 
 

53,100 
 
 
 
 

60,000 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 

 
 

   - ครุภัณฑสนาม 
 

44) จัดซื้อเต็นทสามเหลี่ยม ขนาดนอน 10 - 12 
คนแบบทรงสามเหลีย่ม รุนเต็นทลกูเสือ 
Scout10ขนาดไมนอยกวา250x350x180
เซนติเมตร มี 2 ประต ู4หนาตาง  จํานวน8  หลัง
นอกมาตรฐานครุภณัฑสําหรับใชประจําที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 
 

- 51,000 51,000 51,000 51,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    45) จัดซื้อเบาะยืดหยุนอดัฟองน้ําหุมหนังเทียม
ขนาด ไมนอยกวา 1.2x2เมตร หนาไมนอยกวา  
3 นิ้ว  จํานวน 6 อัน   
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ)  สําหรับใช ประจําที่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
46) จัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง  1 แหง 
ประกอบดวย- สไลเดอร2 ชุด 
- ราวทางออกสไลเดอร2 ชุด 
- ชิงชาสองที่นั่ง 1 ชุด 
- บันไดทางขึ้นเหล็ก 2 ชุด 
- ชุดผนังปนปายสองดาน 1 ชุด 
- อุโมงคทอลอดคู 1 ชุด 
- ผนังกันตกหนายิ้ม 2 ชุด 
- หลังคาหมีนอย PE Board 1 ชุด 
- เสาหลัก 10 ตน ช้ินสวนพลาสตกิผลิตจากโพลีน 
เอทธีลีนเกรด Aจํานวน 4 แหงนอกมาตรฐาน
ครุภณัฑสาํหรับใชโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม , 
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร, โรงเรยีนเทศบาลวดั
เวฬุวัน, โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

37,000 
 
 
 
 

760,000 

37,000 
 
 
 
 

760,000 

37,000 
 
 
 
 

760,000 

37,000 
 
 
 
 

760,000 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

536 
535 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 
 

47) จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงเครื่องขยายเสยีง 650 
วัตต 4 โอหม Power Mixer 640 watts 4 ohms 
เลน MP3พรอมลําโพง :SPEAKER EMI-212 ตูลําโพง
, 2 way 12", 400 Watts SPEAKERจํานวน  1 ชุด  
นอกมาตรฐานครุภณัฑ  สําหรับใชประจําที่โรงเรียน
เทศบาลวัดบรูพาภริาม 
48) จัดซื้อเครื่องเสียงติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 
1 ชุด ประกอบดวย 
- ตูเสียงกลางแหลม จํานวน 4 ใบ 

  - poweramp 800 watt จํานวน 1 แทน 
- mixer 4/2 ch 
- microphone(ไมคลอย) จํานวน 2 อัน 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) สําหรับใชประจําที่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
49) จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามคิ   จํานวน 4 ตัว 
นอกมาตรฐานครุภณัฑ  สําหรับใชประจําที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 
50) จัดซื้อสายไมลอยางดี  พรอมแจคหัวทายจํานวน  
60  เมตรนอกมาตรฐานครุภณัฑ  สําหรับใชประจําที่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

30,000 
 
 
 
 
 

68,000 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 
 
 

4,500 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

68,000 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 
 
 

4,500 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

68,000 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 
 
 

4,500 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

68,000 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 
 
 

4,500 
 
 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 
 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    51) จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟนชนิดตัง้พ้ืนแบบกานบูม
Boom Stand Microphoneจํานวน 2 ตัวสําหรับ
ใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
52) จัดซื้อ Modify PMS-1000  พาวเวอร
มิกเซอร 1000W(Line 70-1000V)จํานวน  1  
เครื่องนอกมาตรฐานครภุัณฑสําหรับใชประจําที่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
53) จัดซื้อตูลาํโพง 12 นิ้ว 125W จํานวน  2คู 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) สําหรับใชประจําโรงเรียน
เทศบาลวัดเหนือ 
54) จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟนตั้งโตะฐานกลมสามารถ
ปรับระดับความสูงไดจํานวน 2 ตวันอกมาตรฐาน
ครุภณัฑสาํหรับใชประจําท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
55) จัดซื้อมิกเซอร  12 ชองMODIFY MX–12 
FUsb จํานวน 12 ชอง (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
สําหรับใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
56) จัดซื้อสายลําโพงสีดํากลมสายลําโพง 
สีดํากลม  ขนาด  2.15  จํานวน  60  เมตร  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ)  สําหรับใชประจําที่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
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- 
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- 
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4,500 
 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 

แบบ ผ 03 

538 
537 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    57) จัดซื้อตูลาํโพงพรอมแอมปแบบลอลาก NPE MK 
15 BAT  ขนาด15นิ้ว   แอมป500 วัตต พรอมไมค
ไรสาย USB SD CARD NPE MK 15 BAT จํานวน  4  
ชุด  (นอกมาตรฐานครภุัณฑ)  สําหรับใชประจําที่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื 
 

- 
 
 
 
 

38,000 
 

38,000 
 

38,000 
 

38,000 
 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 

   - ครุภัณฑดนตรี
และนาฎศิลป 

58) จัดซื้อกลองใหญ 8 หลักกลองใหญ 8 หลัก 
ขอบเหล็ก 26 นิ้ว จํานวน 2 ใบ นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ สําหรับใชประจาํที่โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนือ 
59) จัดซื้อกลองใหญ 8 หลักคู กลองใหญ 8 หลักคู 
ขอบเหล็ก 24 นิ้ว จํานวน 2 ใบ นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ สําหรับใชประจาํที่โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนือ 
60) จัดซื้อสแนรCMC 10 หลักคูสแนรCMC 10 หลัก
คู ขอบเหล็กโครเมี่ยม 14 นิ้ว จํานวน  4 ใบนอก
มาตรฐานครุภณัฑสําหรับใชประจาํที่โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ จํานวน 2 ใบ และโรงเรยีนเทศบาลวดัปา
เรไร จํานวน 2 ใบ 
61) จัดซื้อเมโลเดียน 37 คียจํานวน  20  ตัว  นอก
มาตรฐานครุภณัฑสําหรับใชประจาํที่โรงเรียนเทศบาล
วัดปาเรไร  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 

แบบ ผ 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    62) จัดซื้อเบลไลลาจํานวน  2 ชุดนอกมาตรฐาน
ครุภณัฑสาํหรับใชประจําท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดปา
เรไร 
63) จัดซื้อกลองทอมจํานวน 2ชดุ นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ  สําหรับใชประจําทีโ่รงเรยีนเทศบาล        
วัดปาเรไร 
64) จัดซื้อฉาบเดินคูจํานวน  2 คู  นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ  สําหรับใชประจําทีโ่รงเรยีนเทศบาล 
วัดปาเรไร 
65) จัดซื้อกลองใหญเดินแถวขนาดไมนอยกวา 20 
นิ้ว จํานวน  1 ใบ  นอกมาตรฐานครุภณัฑ  สําหรับ
ใชประจําที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
66) จัดซื้อกลองใหญเดินแถวขนาดไมนอยกวา 22 
นิ้ว จํานวน  1 ใบ  นอกมาตรฐานครุภณัฑ  สําหรับ
ใชประจําที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
67) จัดซื้อกลองแสนรเดินแถวขนาดไมนอยกวา 14 
นิ้ว จํานวน  2 ใบ  นอกมาตรฐานครุภณัฑ  สําหรับ
ใชประจําที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
68) จัดซื้อฉาบเดินแถวขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว
จํานวน  2 คู  นอกมาตรฐานครุภณัฑ  สําหรับใช
ประจําที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 

แบบ ผ 03 

540 
539 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    69) จัดซื้อมารชช่ิงเบลจาํนวน  2 ชุด นอก
มาตรฐานครุภณัฑ  สาํหรับใชประจําท่ีโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
70) จัดซื้อไมคฑาหัวสิงหจํานวน 1อัน นอก
มาตรฐานครุภณัฑ  สาํหรับใชประจําท่ีโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
71) จัดซื้อกลองชุด จํานวน 1 ชุด (นอก   
 มาตรฐานครุภณัฑ) สําหรับใชประจําที่โรงเรียน 
เทศบาลวัดเหนือ 
72) จัดซื้อกีตารไฟฟา จํานวน 1 ตัว (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ) นอกมาตรฐานครุภณัฑ  
สําหรับใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
73) จัดซื้อกีตารเบส  จํานวน1 ตัว  (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ) สาํหรับใชประจําท่ีโรงเรยีน
เทศบาลเหนือ 
74) จัดซื้อตูแอมปกีตาร จํานวน 1ตู  (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ) สาํหรับใชประจําท่ีโรงเรยีน
เทศบาลวัดเหนือ 
75)จัดซื้อตูแอมปเบส  จํานวน1 ตู  (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ) สาํหรับใชประจําท่ีโรงเรยีน
เทศบาลวัดเหนือ 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ครุภัณฑโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

76) จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมขนาดไมนอยกวา 24 
นิ้ว จํานวน 6 ตัว (นอกมาตรฐานครุภณัฑ)  สําหรับ
ใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
77)จัดซื้อผามานกรองแสง พรอมติดตั้ง จํานวน  1  
อาคาร  (นอกมาตรฐานครุภณัฑ)สาํหรับใชประจําที่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
78)จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอรตดัเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 
14 นิ้ว กําลังไฟฟาไมนอยกวา 2,000 วัตต แผนตัด
ขนาดไมนอยกวา 354 มลิลเิมตร (14นิ้ว)ขนาด 
500x280x620 มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง (นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)  สําหรับใชประจําที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
79) จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  เครื่องฉีดน้ําแรงดัน
สูงไมนอยกวา 1,700 วัตต  จํานวน  1  เครื่อง  
 (นอกมาตรฐานครภุัณฑ)สําหรับใชประจําที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
80) จัดซื้อเครื่องตดัหญา แบบขอแข็ง ขนาดไมนอย
กวา 1.5 แรงมา จํานวน  1  เครือ่ง  (ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ) สําหรับใชประจําทีโ่รงเรยีนเทศบาล 
วัดบูรพาภริาม 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 

542 
541 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

81) จัดซื้อตูทําน้ําเย็นแบบตอทอประปา  
5 กอก จํานวน 6 เครื่อง (นอกมาตรฐานครุภณัฑ)  
สําหรับใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1 
เครื่อง โรงเรยีนเทศบาลหนองหญามา 3 เครื่อง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2 เครื่อง 
82) จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดืม่ 3 หวั  จํานวน6 เครื่อง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ)  สําหรับใชโรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภริาม 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลหนองหญา
มา 3 เครื่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  2 
เครื่อง 
83)  จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น รุน 6 กอกเครื่องทําน้ําเย็น 
รุน 6 กอก จํานวน 2  เครื่องนอกมาตรฐานครุภณัฑ
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
84)  จัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่ม แบบ 2 ทอ  จํานวน 2  
เครื่อง (นอกมาตรฐานครภุัณฑ)สําหรับใชท่ีโรงเรียน
เทศบาลวัดปาเรไร 
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โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 
 
 

   - ครุภัณฑกีฬา 85) จัดซื้อเสาวอลเลยบอล พรอมตาขายและติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐานครุภณัฑ)สําหรับใช
ประจําที่โรงเรียน  เทศบาลวัดเหนอื 
86) จัดซื้อสนามพื้นยางเซปกตะกรอ พรอมอุปกรณ
และตดิตั้ง  จํานวน1 ชุด  (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
สําหรับใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 

- 
 

 
- 

20,000 
 
 

666,000 
 

20,000 
 
 

666,000 
 

20,000 
 
 

666,000 
 

20,000 
 
 

666,000 
 

โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 

 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ครุภัณฑการเกษตร 87) จัดซื้อเครื่องสบูน้ํา ซัมเมอรส ขนาดไมนอย
กวา 4นิ้ว  ไมนอยกวา1,500 วัตต  ไมนอยกวา 
3 แรงมา พรอมอุปกรณและติดตัง้  จํานวน  1 
เครื่อง  สําหรับใชประจําที่โรงเรียนเทศบาลวัด
เหนือ  (นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
88) จัดซื้อเครื่องปมน้ํา 
 - ขนาดไมนอยกวา 150 วตัต  
 - ทอดูดน้ํา ไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร 
 - ทอสงน้ําไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร 
จํานวน  1  เครื่อง สําหรับใชประจําที่    
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา   
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง 

รอยเอ็ด 
 

แบบ ผ. 03 

544 
543 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ครุภัณฑดนตรีและ
นาฏศิลป 

89) จัดซื้อเครื่องเปาทรัมเปต Bb จํานวน ๘ ตัว นอก
มาตรฐานครุภณัฑ สําหรับใชประจําที่โรงเรยีนเทศบาล
วัดเวฬุวัน 
90) จัดซื้อเครื่องเปามารชช่ิง เมลโลโฟน จํานวน ๔ 
ตัว นอกมาตรฐานครุภณัฑ สาํหรบัใชประจําที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  
91) จัดซื้อเครื่องเปาเทรนเนอร สไลดทรอมโบน 
จํานวน ๔ ตัว นอกมาตรฐานครภุณัฑ สําหรับใช
ประจําที่โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวัน  
92) จัดซื้อเครื่องเปายูโฟเนียม จํานวน ๖ ตัว  
นอกมาตรฐานครุภณัฑ สาํหรับใชประจําที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 
93) จัดซื้อกลองสแนร 2 ชั้น จํานวน ๑ ใบ  
นอกมาตรฐานครุภณัฑ สาํหรับใชประจําที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 
94) จัดซื้อฉาบเดินแถว ๑๘ นิ้ว จาํนวน ๑ คู  
นอกมาตรฐานครุภณัฑ สาํหรับใชประจําที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

96,000 
 
 

27,500 
 
 

44,000 
 
 

96,000 
 
 

28,500 
 
 

23,500 

96,000 
 
 

27,500 
 
 

44,000 
 
 

96,000 
 
 

28,500 
 
 

23,500 

96,000 
 
 

27,500 
 
 

44,000 
 
 

96,000 
 
 

28,500 
 
 

23,500 

96,000 
 
 

27,500 
 
 

44,000 
 
 

96,000 
 
 

28,500 
 
 

23,500 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง 

รอยเอ็ด 
 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.1 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 

1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1  ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, 
Copier , Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร) 

- 
 
 

- 
 
 
 

17,000 
 
 

7,900 
 
 
 
 

17,000 
 
 

7,900 
 
 
 
 

17,000 
 
 

7,900 
 
 
 
 

17,000 
 
 

7,900 
 
 
 
 

สํานักการศึกษา 
(ศูนยเสริมสราง

สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

   - ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 
 

3) จัดซื้อชุดเครื่องเสียงชุดใหญพรอมอุปกรณ  
จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย 
-ตูลําโพง 15 นิ้วMk LEN SRX-715ll  2 ใบ 
-NTS PMX-803 มิกเซอร HP 
-ตูประกอบดอกสําเร็จ18 นิ้ว BAKLAN  1ใบ 
-สายลําโพงSSF2x1.5+YM122 หัว ทาย 10 M 
-ขาตั้งตูลําโพง TADA PT-1  2อัน 
-ไมคลอยคู  Ce-anCe  U-789XL  1 ชุด 
-สาย P.CANNON+J.CANNON YM-381 1 ม. 2 
เสน 

- 36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

สํานักการศึกษา 
(ศูนยเสริมสราง

สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

แบบ ผ. 03 

546 
545 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ครุภัณฑอื่น ๆ  4) เครื่องเดินวงรี จาํนวน 4 เครื่อง 
คุณสมบัติ ปรับความฝดดวยระบบไฟฟา 20 ระดับ 
-หนาจอ 5.50 นิ้ว Blue Backlit LCD แสดงคาต่ําเวลา/
ความเร็ว/ระยะทาง/อัตราการเตนของหัวใจ/แคลอรี่/
ความเร็วรอบตอนาที (RPM)/ Segment Time 
-วัดชีพจรดวยระบบสมัผสั (Hand Pulse) 
-ปรับความชันแบบ Manual ได 3 ระดบั  
-ระยะชวงกาวยาว 20 นิ้ว 
-มีพัดลมระบายอากาศสามารถปรบัชองพัดลมขึ้น-ลงได 
-มีโปรแกรม Manual1 โปรแกรม 
-มีโปรแกรมการออกกําลังกายสําเร็จรูป  
7 โปรแกรม (P01-P07) 
-มีโปรแกรม User 2 โปรแกรม (U01-U02) 
-มีโปรแกรมวัดการเตนของหัวใจ 2 โปรแกรม (Heart Rate 
Programs) 
-รองรับการเชื่อมตอ MP3 ผานสายสัญญาณ/ลําโพง 
-รองรับน้ําหนักตัวผูเลนไดสูงสุด 150 กก. 
-มีลอเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย 
-น้ําหนักของ Flywheel 9.5 กก. 
-ขนาดเครื่อง60x160 x190ซม. น้ําหนักเครื่อง 95 กก. 
-ขนาดกลองบรรจุ 167.9 x 57 x 85.5 ซม. 
(N.W.=95KGS./G.W.=107 KGS.) 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

- 
 

183,600 
 
 

 

183,600 
 
 
 

183,600 
 
 
 
 
 
 

183,600 
 
 
 
 
 
 

สํานัก
การศึกษา 

(ศูนย
เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    5) จักรยานเอนปนพนักพิงจํานวน 3เครื่องคณุสมบัติ
ปรับความฝดดวยระบบไฟฟา  20 ระดับ 
-หนาจอ 6.50 นิ้ว Blue Backlit LCD แสดงเวลา/
ความเร็ว/ระยะทาง/แคลอรี/่อัตราการเตนของหัวใจ 
-วัดชีพจรดวยระบบสมัผสั (Hand Pulse) 
-มีโปรแกรม Manual1 โปรแกรม 
-มีโปรแกรมสําเร็จรูป 6 โปรแกรม (P01-P06) 
-มีโปรแกรม User2 โปรแกรม (U01-U02) 
-มีโปรแกรมวัดการเตนของหัวใจ 2 โปรแกรม 
(Heart Rate Programs) 

-รองรับการเชื่อมตอ MP 3 ผานสายสัญญาณ/ลําโพง 
-มีพัดลมระบายอากาศ (Coolling Fan) 
-รองรับน้ําหนักตัวผูเลนไดสูงสุด 136 กก. 
-น้ําหนักของ Flywheel 10 กก. 
-ขนาดเครื่อง 54x122 x 121 ซม. 
-ขนาดกลองบรรจุ 147 x 32 x 69 ซม. 
(N.W.=57KGS./G.W.=65 KGS.)  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

- 
 

118,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

118,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

118,500 
 
 
 
 
 
 
 

 

118,500 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานัก
การศึกษา 

(ศูนย
เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

548 
547 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    6) จักรยานสปนไบค จํานวน  3  เครื่องคุณสมบัติ
ปรับความฝดดวยระบบ Manual ไดตามตองการ 
-หนาจอ LCD แสดงคาเวลา/ความเร็ว/ระยะทาง/
แคลอรี่/อตัราการเตนของหัวใจ/ความเร็วรอบตอ
นาท(ีRPM) 
-สามมารถปรับระดับแฮนดจับสูง – ต่ํา  
ไดตามตองการ 
-ปรับระดับเบาะนั่งสูง-ต่ําไดตามตองการ  
-ปรับระดับเบาะนั่งเขา-ออกไดตามตองการ 
-มีคลีทรองรับการสวมใสกับรองเทาจักรยาน (SPD 
Cleat) 
-Frame รองรับการทํางานหนัก  
(Heavy – Duty Steel) 

 -สายวัดชีพจรแบบคาดหนาอก(Chest Belt) 
 -น้ําหนักFlywheel (ทําจากจานเหล็ก)  22 กก.  
-รองรับน้ําหนักตัวผูเลนไดสูงสุด 136 กก. 
-ขนาดเครื่อง 54 x 107 x 122.5 ซม.  
-ขนาดกลองบรรจุ 107.5 x 22.5 x 102 ซม. 
(N.W.=64KGS./G.W.=70 KGS.) 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

-  123,000  123,000  123,000  123,000 สํานัก
การศึกษา 

(ศูนย
เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    7) จัดซื้อชุดดรัมเบลหุมยาง 1-10 กิโลกรัม จํานวน 2
ชุด   คุณสมบัติ -  ชุดลูกตุมดัมเบลล หุมยางชนิด 6 
เหลี่ยม – ดัมเบล มีขนาดน้าํหนัก ตั้งแต 1 ถึง 10 กก. 
(ขนาด 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  และ 10 
กิโลกรมั ขนาดละ 1 คู)  รวมทั้งหมด 10 คู 
- ชั้นวางทําสีอยางด(ีนอกมาตรฐานครุภัณฑ) 
8) จัดซื้อแผนน้ําหนักเหล็ก จํานวน  2 ชุด              
- ขนาด 1.25 Kg , 2.5 Kg , 5 Kg ,10 Kg , 15 Kg, 20 
Kg, 25 Kg  อยางละ 2 ชุด (นอกมาตรฐานครุภัณฑ) 
9) จัดซื้อโฮมยิมส 6 สถานี  1  เครื่อง เปนอุปกรณฝก
กลามเนื้อ 6 สถานี สามารถออกกําลังไดพรอมกัน 4
คน 
- เคลือบสีปองกันสนิมอยางดี มฝีาครอบชุดน้ําหนัก
อยางมิดชิดเพื่อปองกันอันตราย 
-มีชุดแผนน้าํหนัก 2 ชุด ชุดละ 14 แผน แผนละ5 
กิโลกรมั เริ่มตั้งแต 5-75 กิโลกรมั น้ําหนักรวม 150 
กิโลกรมั 
-ใชระบบสายสลิงในการดึงน้ําหนกัขนาด 5 มิลลิเมตร 
ใชลูกลอกระบบลูกปนลดแรงตาน ทนแรงดึงสูงสุดถึง 
2,400 ปอนด 
-ขนาดกวาง 280 x ยาว 301 x สูง 240เซนติเมตร
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ) 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 

51,800 
 
 
 
 
 

16,000 
 
 

120,000 
 
 
 
 
 
 
 

51,800 
 
 
 
 
 

16,000 
 
 

120,000 
 
 
 
 
 
 
 

51,800 
 
 
 
 
 

16,000 
 
 

120,000 
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สํานักการศึกษา 
(ศูนยเสริมสราง

สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

 
 

(ศูนยเสริมสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

(ศูนยเสริมสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

 

แบบ ผ. 03 

550 
549 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    10) จัดซื้อชุดบารเบลSmith Machine Multi 
Function จํานวน  1  ชุด 
-ขนาดตัวเครื่อง 219.5x158.5x218.5ซม.มีทีเ่ก็บ
แผนน้ําหนัก 10 จุด 
-โครงสรางเหล็กเกรด A เคลือบสดีํา อยางดีทนตอการขูด
ขีด และการกะเทาะจากการ 
ใชงาน, ดูแลรักษางาย 
-มี บารสําหรับฝกยกน้ําหนักใชลูกปนขึ้นลงในแนวดิ่ง 
สําหรับผูฝกทุกระดับ ใหความปลอดภัยสูง พรอมดวยตัว
กันแผนน้ําหนักหลนทับ (Safety Catch) และตัวปดล็อค
บารที่ขอมือ (Safety Hook) 
-มีจุดเสริมสําหรับฝกบริหารกลามเนื้อสวนอื่นๆ :Long 
Bar Holder, Lat Pull Bar,Triceps Rope 
-โครงสรางเหล็กขนาด 2″x4″ และ 2″x2″ เพื่อความ
แข็งแรง ทนทาน และทนตอแรงดงึสูง 
-ใชระบบสายสลิงในการดึงน้ําหนกัขนาด5มม. 
-ใชลูกรอกระบบลูกปน ในการลดแรงตานทานSize: 
2195*1585*2185 
-N.W.:191kg.-G.W.: 228kg.จํานวน 1 ชุด 
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

70,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

สํานัก
การศึกษา 

(ศูนย
เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 

 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    11) จัดซื้อชุดเครื่องมือชาง 
-ชุดประแจล็อค  110  ชิ้น 
-ชุดคีมหุมฉนวน 3 ตัวชุด ดามกันไฟฟา VDE ( คีม
ปากจิ้งจก 7 นิ้ว + คีมปากแหลม 8 นิ้ว + คีมตัด 6 
นิ้ว ) 
-คีมล็อกปากตรง 10 นิ้ว 
-ชุดหกเหลี่ยม 
-คอนดามจับทําจากเหล็กชุบแข็งหุมยาง 
-Sonaxน้ํายาเอนกประสงค 400 ml. ยกโหล 
-จาระบี ปองกันสนิม เหมาะแกการใชงานกับลูกปน
ทุกชนิด 
12) จัดซื้อเครื่องกาวเหวีย่งขา ขนาด 
1.20x2.00x1.25 เมตร จํานวน 1 ชุด 
13) จัดซื้อเครื่องวิ่งลอถวง ขนาด 
0.57x1.50x1.68 เมตร จํานวน 1 ชุด 
14) จัดซื้อเครื่องบริหารขาแบบถางขา ขนาด 
0.50x1.77x1.38 เมตร จํานวน 1 ชุด 
15) จัดซื้อจักรยานปนออกกําลังแขน ขนาด 
0.40x1.10x1.70 เมตร จํานวน 1 ชุด 
16) จัดซื้อจักรยานบริหารขา ขนาด 
0.50x0.90x1.20 เมตร จํานวน 1 ชุด 
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สํานักการศึกษา 
(ศูนย

เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

แบบ ผ. 03 

552 
551 



 

เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    17) จัดซื้อเครื่องบริหารขาและขอสะโพกแบบเหวี่ยง
ตัวแบบคู ขนาด 1.25x2.05x1.15 เมตร จาํนวน 
1 ชุด 
18) จัดซื้อจักรยานปานเอน ซาย-ขวา ขนาด 
1.10x1.20x1.45 เมตร จํานวน 1 ชุด 
19) จัดซื้อเครื่องบริหารขาแบบดนัขึ้น ขนาด 
0.80x1.60x1.23 เมตร จํานวน 1 ชุด 
20) จัดซื้อเครื่องกรรเชียงบก ขนาด 
0.80x1.50x1.18 เมตร จํานวน 1 ชุด 
21) จัดซื้อเครื่องบริหารขา-ขอเทา ขนาด 
1.25x2.05x1.15 เมตร จํานวน 1 ชุด 
22) จัดซื้อเครื่องวิ่งออกกําลังกายขา ขนาด 
0.48x1.25x1.75 เมตร จํานวน 1 ชุด 
23 )จัดซื้อบารเหยยีดขา ขนาด 0.90x0.85x2.20 
เมตร จาํนวน 1 ชุด 
24) จัดซื้อเครื่องบริหารวงแขน ขนาด 
0.40x0.40x1.28 เมตร จํานวน 1 ชุด 
25) จัดซื้อจักรยานนั่งปนออกกําลังกายขา ขนาด 
0.50x1.00x1.40 เมตร  จํานวน 1 ชุด 
26) จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายบริหารแบบ 
ลูวิ่ง ขนาด 0.72 x1.10x2.20เมตร  จํานวน 1 ชุด 
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สํานักการศึกษา 
(ศนูย

เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 

 
บัญชคีรภุณัฑ  

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    27) จัดซื้อจักรยานเอนปน ขนาด 
0.75x1.15x1.25 เมตร จํานวน 1 ชุด 
28) จัดซื้อจักรยานบริหารขาและมือ ขนาด 
0.50x1.00x1.43 เมตร จํานวน 1 ชุด 
29)จดัซื้อเครื่องซิทอัพคู ขนาด 
1.45x1.55x1.45 เมตร จํานวน 1 ชุด 
30)จดัซื้อบารโหนแบบยกตัวและบริหารขอเทา 
ขนาด 0.60x1.00x2.00 เมตรจํานวน 1 ชุด 
31)จดัซื้อเครื่องบริหารหัวไหล-หนาอกคู แบบดึง
และแบบดัน ขนาด 0.70x1.90x2.10เมตร 
จํานวน 1 ชุด 
32)จดัซื้อเครื่องบริหารขอเขา ขนาด 
1.30x1.00x1.30เมตร จํานวน 1 ชุด 
33)จดัซื้อเครื่องเหยียดขา ขนาด 
1.35x0.75x1.20เมตรจํานวน 1 ชุด 
34) จัดซื้อบารโหน ขนาด 1.05x1.10x2.10
เมตร จาํนวน 1 ชุด 
35)จดัซื้อเครื่องบริหารหัวไหลหนาอกคู แบบดึง 
ขนาด 0.90x2.40x2.00 เมตรจํานวน 1 ชุด 
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สํานักการศึกษา 
(ศูนย

เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

แบบ ผ 03 

554 
553 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

36) จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว ความ
ละเอียดจอภาพ  HD  READY 1920 x  
1080 พิกเซล - อัตราตอบสนองความเร็ว 
960 Hz  มีชอง HDMI x 3, USB x 2, 
SPDIF, Antenna รองรับ Digital TV (DTB-
T2) รองรับสัญญาณ LAN/Wifi Built - in 
CPU Duo Core 896 MHZ  จํานวน  1  
เครื่อง(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

  
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  26,500   26,500    26,500    26,500 สํานักการศึกษา 
(ศูนยเสริมสราง

สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

แบบ ผ 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.2งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑสํานักงาน 
 
 
 
 

1)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไมนอยกวา 48,000 บีทียู 
จํานวน 12 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภณัฑ) 
2)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง   (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู 
จํานวน 8 เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) 
3) จัดซื้อเคานเตอรผิวเมลามีน ขนาดกวางไมนอย
กวา  1.20 เมตร สูงไมนอยกวา 0.7 เมตร  
จํานวน  1 ชุด 

- 
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670,800 
 
 

259,200 
 
 

7,500 
 

สํานักการศึกษา 
(สถานแสดงพันธุ

สัตวน้ํา) 
(สถานแสดงพันธุ

สัตวน้ํา) 
 

(สถานแสดงพันธุ
สัตวน้ํา) 

 
   - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
 

4)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 3 ชุด  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร) 

-  66,000  66,000  66,000  66,000 (งานธุรการ) 
 

   - ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 
 

5)จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 110 ซีซี 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 3คัน 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ 

- 122,400 122,400 122,400 122,400 (งานธุรการ) 
 

   ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

6) จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ขนาดไมนอย
กวา 1.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

- 9,500 9,500 9,500 9,500  (สถานแสดงพันธุ
สัตวน้ํา) 

 

แบบ ผ 03 

556 
555 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

บัญชคีรภุณัฑ  
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561– 2565)  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ 7)จัดซื้อชุดลําโพงอเนกประสงคขนาดใหญพรอมดวย
ไมโครโฟนสาย แบบไมคคู มาพรอมลําโพงวูฟเฟอร
ขนาด 10นิ้วกําลังขับ60W (rms) เชื่อมตอบลูทูธ 
พรอมดวยชองตอ Microphone,USBและ SD Card 
ที่มาพรอมกับชุดลอลากและแบตเตอรี่ภายในตัวดอก
ลําโพงขนาด 10 นิ้ว สามารถใชไมโครโฟนไรสาย UHF 
ความถี่ 795.85 - 800.85MHzได บันทึกเสียงพูดลง 
USB ไดลําโพงแบตเตอรี่ในตัวพรอมลอลาก สะดวกใน
การเคลื่อนยาย (นอกมาตรฐานครภุัณฑ ) จํานวน 2 ชุด 
8) จัดซื้อโทรโขง แม็กกาโฟนMegaphone รุน MP-10 
( White)  จํานวน 2 ชุดเปนโทรโขงดามจับกระชับมือ  
ใหเสียงดังกําลังขับ 16 วัตต (RMS)ไดยินชัดเจนสามารถ
พับเก็บได Megaphone กําลังขับสูงใหเสียงกองกังวาน
ดังไปทั่วทุกพื้นที่ พรอมสัญญาณไซเรนฉุกเฉินใชงานได
ยาวนาน ดามจับถนดัมือพรอมน้ําหนักเบาไมหนักเพือ่ให
งายตอความคลองตัว ใหคลื่นสญัญาณเสียงไมสะดดุ 
- ใหเสียงดังกําลังขับ 16 วัตต (RMS) ไดยินชัดเจน
ยาวนาน ดามจับถนดัมือพรอมน้ําหนักเบาไมหนักเพื่อให
งายตอความคลองตัว ใหคลื่นสญัญาณเสียงไมสะดดุ 
- ใหเสียงดังกําลังขับ 16 วัตต (RMS) ไดยินชัดเจน 
- มีเสียงไซเรนในตัว - ดามจับกระชับมือ พับเก็บได 
- เสียงดังไดไกล 400 เมตร 
- แบตเตอรี่(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

13,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

13,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

13,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

13,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

สํานัก
การศึกษา 

(ศูนย
เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

 
 

 
(ศูนย

เสรมิสราง
สมรรถภาพ 
ทางกาย) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงานที่

รบัผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    9)จัดซื้อเครื่องเสยีง จํานวน 1 ชุด พรอม
ติดตั้งสาํหรับใชประจําท่ีสถานแสดงพันธุ
สัตวน้ํา ประกอบดวย 
- พาวเวอรมิกเซอรสามารถใชระบบ MP8   
  ได จํานวน 1 ชุด 
- ลําโพงเพดานขนาด 6.5 นิ้ว พรอม
เดินสาย จํานวน 10 ตัว 
- ชุดไมลตั้งโตะพรอมสาย จํานวน 1 ชุด 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
พรอมอุปกรณและการตดิตั้ง จํานวน 
1 เครื่อง (นอกมาตรฐานครภุัณฑ) 
 

- 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักการศึกษา 
( สถานแสดงพันธุ

สัตวน้ํา) 
 
 
 
 

   - ครุภัณฑการเกษตร 10) จัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบจุม ขนาด 
ไมนอยกวา 4.5 นิ้ว ไมนอยกวา 7.5 
แรงมา พรอมตดิตั้ง จํานวน  2  เครื่อง 
 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 สํานักการศึกษา 
( สถานแสดงพันธุ

สัตวน้ํา) 
 
 
 
 

558 
557 แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 
 

 

แผนงาน 
สังคมสงเคราะห 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซื้อครภุัณฑสังคมสงเคราะห ดังนี ้
1) จัดซื้อโตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 
กวาง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. 
จํานวน 2 ตัว 
2) จัดซื้อเกาอี้บุนวมมีพนักพิง  
มีลอเลื่อน พรอมปรับระดับสูงต่ําได 
จํานวน 2 ตัว 
3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตดิผนัง
พรอมติดตั้ง ขนาดไมต่ํากวา 24,000  
บีทียูจํานวน 3 เครื่อง  
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
12,000 

 
 

8,000 
 
 

97,200 

 
12,000 

 
 

8,000 
 
 

97,200 

 
12,000 

 
 

8,000 
 
 

97,200 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานธุรการ) 

 
 

(งานธุรการ) 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 

   - ครุภัณฑ 
งานบาน 
งานนครัว 

4) จัดซื้อตูกดน้ํา ชนิดแบบ 2 หัวกอก 
ทําน้ํารอน – น้ําเย็น พรอมอุปกรณติดตั้ง
จํานวน 1 ตู 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 (งานธุรการ) 
 

 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 

5) จัดซื้อคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับสํานักงาน จํานวน 3 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร) 
6) จัดซื้อคอมพิวเตอรสาํหรับสํานกังาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร) 
7) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร) 
8) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบลงทะเบียน
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

51,000 
 
 
 

34,000 
 
 
 
 

12,500 
 
 
 

490,000 
 

51,000 
 
 
 

34,000 
 
 
 
 

12,500 
 
 
 

490,000 
 

51,000 
 
 
 

34,000 
 
 
 
 

12,500 
 
 
 

490,000 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 
 

(งานธุรการ) 
 
 
 

(งานสังคมสงเคราะห) 
 

 

 
 

 
 บญัชีครภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

560 แบบ ผ. 01 

559 



 

เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 แผนงาน
สาธารณสุข 
6.1 งานบรหิาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ 
สํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการจัดซื้อครุภณัฑ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ดังนี ้
1) จัดซื้อโทรศัพทไรสายตั้งโตะ  
จํานวน  3  เครื่อง 
2) จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 
ตู 
3) จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จาํนวน 2 
ตู 
4) จัดซื้อ โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
5) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตัง้หรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 
BTU จํานวน 2 เครื่อง  

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 

 
 

 
 

9,000 
 

11,000 
 

15,800 
 

5,200 
 

94,000 
 

 
 

9,000 
 

11,000 
 

15,800 
 

5,200 
 

94,000 
 
 
 
 

 
 

9,000 
 

11,000 
 

15,800 
 

5,200 
 

94,000 
 
 
 
 

 
 

9,000 
 

11,000 
 

15,800 
 

5,200 
 
94,000 

 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
(งานธุรการ) 

 
(งานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ) 

 
(งานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ) 

 
(งานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ) 

 
(งานธุรการ) 

 

   - ครุภัณฑอื่นๆ 6) จัดซื้อเครื่องช่ังกลางสําหรับชั่งสินคา
ในตลาด ไดแก ตลาดสระทอง จํานวน 2 
เครื่อง ตลาดหนองแคน จํานวน 1 
เครื่อง ตลาดทุงเจรญิ จํานวน 2 เครื่อง 

- 4,000 
(งบเทศบาล) 

4,000 
(งบเทศบาล) 

4,000 
(งบเทศบาล) 

4,000 
(งบเทศบาล) 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริหารจัดการตลาด) 

 
บัญชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 

7) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 1(จอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)จํานวน 3 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)    
8)จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA  จํานวน 3  เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
9)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล(จอภาพขนาดไม
นอยกวา 12 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๖๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

7,500 
 
 
 

21,000 
 
 
 

๖๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

7,500 
 
 
 

21,000 
 
 
 

๖๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

7,500 
 
 
 

21,000 
 
 
 

๖๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

7,500 
 
 
 

21,000 
 
 
 

(งานธุรการ) 
(งานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ) 

 
 
 

(งานธุรการ) 
(งานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ) 

 
 

(งานธุรการ) 
 

   - ครุภัณฑ 
ยานพาหนะและ
ขนสง 
 

10) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดบัเบิ้ล
แคบ จํานวน 1 คัน 
11)จดัซื้อรถจักรยานยนตเครื่องยนต  
4 จังหวะ ขนาดไมต่ํากวา 110 ซซีี  
จํานวน  2  คัน  

- 
 
 
 
 
- 

814,000 
 
 
 
 

81,600 

814,000 
 
 
 
 

81,600 

814,000 
 
 
 
 

81,600 

814,000 
 
 
 
 

81,600 

(งานธุรการ) 
 

 
 
 

(งานธุรการ) 
(งานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ) 

 

 
บัญชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

561 
562 แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

12) จัดซื้อชุดขยายเสียง พรอมลําโพง 
จํานวน 3 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- ใชไฟ 220 VAC 
- มีฟงช่ันปรับเสียงได 
- มีกําลังขับอยางนอย350x 350 Watt 
- เชื่อมตอไมโครโฟนไดอยางนอย 4 ชุด 
- มีตูลําโพง 6 ตู 
- ไมโครโฟนลอย 1คู 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

96,000 
 
 
 

96,000 
 
 
 

96,000 
 
 
 

96,000 
 
 
 

 (งานบริหาร 
จัดการตลาด) 

 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

13) จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสยีง ชนิด 
Type 2 - ชวงการวัด 30-130 dBA
จํานวน ๑ เครื่อง 
- สามารถดคูาระดับเสียงสูงสุดได 
- สามารถบันทึกขอมลูระดับเสียงที่วัดไว
ในตัวเครื่องได 
- หนาจอเปนแบบกราฟฟกLED 
- ใชแหลงพลังงานจากแบตเตอรี่ชนดิAA 
3 กอน 
14) จัดซื้อเครื่องวัดคณุภาพน้ํามนัทอด 
มีชวงการวัด  จํานวน ๑ เครื่อง 
- ปริมาณสารโพลาร 0-40%TPM 
- อุณหภูมิน้ํามันทอด 40-200 0C 
- คาความละเอียด 0.5%TPM 0.1 
0C/0F 
- ความไวในการอานคาประมาณ 30 
วินาที 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 

 (งานอนามัยสิ่งแวดลอม
ควบคุมมลพิษและเหตุ

รําคาญ) 
 
 
 
 
 
 

(งานสุขาภิบาลอาหาร) 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 แผนงาน
สาธารณสุข 
6.2 งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
สํานักงาน 

1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตัง้หรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000BTU จํานวน 2 เครื่อง  
2) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนกระจก ไมมีลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต 
จํานวน 2 ตู 
3) จัดซื้อชั้นเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 
80x250x150 ซม.จํานวน 4 ตวั 
5) จัดซื้อถังบรรจุนํ้าพลาสติก ขนาดไม
นอยกวา 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง 
6) จัดซื้อโตะหนาขาว ขาชุบโครเมี่ยม 
ขนาดไมนอยกวา 60x180x75 ซม.
จํานวน  4 ตัว 
7) จัดซื้อเกาอี้บุนวม แบบไมมีในพนักแขน 
จํานวน 50 ตัว 
8) จัดซื้อชุดโซฟารับแขกหุมหนัง แบบ 1 
ตัวยาว 2 ตัวสั้น 1 โตะกลาง จํานวน 1 
ชุด 
9) จัดซื้อโพเดี้ยมกลาวรายงานทําดวยไม
แบบขาเดี่ยว ขนาดไมนอยกวา 
40x60x120 ซม.จํานวน 1 ตัว 
10) ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ไมมี
ลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 ตู 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

94,000 
 

 
10,000 

 
 

60,000 
 

7,800 
 

7,200 
 
 

25,000 
 

10,000 
 
 

25,000 
 
 

5,500 

94,000 
 

 
10,000 

 
 

60,000 
 

7,800 
 

7,200 
 
 

25,000 
 

10,000 
 
 

25,000 
 
 

5,500 

94,000 
 

 
10,000 

 
 

60,000 
 

7,800 
 

7,200 
 
 

25,000 
 

10,000 
 
 

25,000 
 
 

5,500 

94,000 
 

 
10,000 

 
 

60,000 
 

7,800 
 

7,200 
 
 

25,000 
 

10,000 
 
 

25,000 
 
 

5,500 

งานบริการทาง
การแพทย 

 
ฝายบริการสาธารณสุข 

 
 

ฝายศูนยบริการ
สาธารณสุข 

งานบริการทาง
การแพทย 

งานบริการทาง
การแพทย 

 
งานบริการทาง

การแพทย 
งานบริการทาง

การแพทย 
 

งานบริการทาง
การแพทย 

 
งานบริการทาง

การแพทย 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    11) จัดซื้อโทรศัพทตดิตอภายใน
สํานักงาน โทรศัพทไรสายระบบดจิิทัล 
ระยะทางการใชงานระหวางเครื่องฐาน 
และเครื่องมือถือ 150 เมตร จํานวน 7 
เครื่อง 

- - 17,500 17,500 17,500 ฝายศูนยบริการ
สาธารณสุข 

(งานเภสัชกรรมฯ) 

   - ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

12) จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน 
ประกอบดวย 
- เครื่องยนต 4 จังหวะ ขนาดไมต่าํกวา 
110 ซีซ ี
- ระบบเกียรธรรมดา 
- ระบบเบรก ลอหนาดสิกเบรก ลอหลัง
ดิสกเบรก 
- ระบบสตารท อยางนอยสตารทดวยเทา 
13) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดบัเบิ้ล
แคบ จํานวน 1 คัน 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

40,800 
 
 
 
 
 
 
 

814,000 
 

40,800 
 
 
 
 
 
 
 

814,000 
 

40,800 
 
 
 
 
 
 
 

814,000 
 

40,800 
 
 
 
 
 
 
 

814,000 
 

งานบริการทาง
การแพทย 

 
 
 
 
 
 

งานบริการทาง
การแพทย 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทย ุ

14) จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา ขนาด 
160 KVA จํานวน 1 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลาง) 
15) จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียงใน
หองประชุมศูนยบริการสาธารณสขุ
เทศบาล 1 พรอมอุปกรณและติดตั้ง 
 

- 
 
 
- 

400,000 
 
 
- 
 

400,000 
 
 

100,000 
 

400,000 
 
 

100,000 
 

400,000 
 
 

100,000 
 

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 

 
ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาล 1 

   - ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

16) จัดซื้อเครื่องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอรระดับ SVGA ขนาด 
3,000 ANSI Lumens พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ) 

- - 14,100 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 

 

14,100 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 

 

14,100 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 

 

- ฝายศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

17) จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ 150 Watt  
จํานวน 1 เครื่อง (นอกมาตรฐาน) 
18) จัดซื้อผามานพรอมตดิตั้ง ในหอง
ประชุมศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 
1 จํานวน  1  ชุด 
 
19) จัดซื้อผามานพรอมตดิตั้งในหอง
แพทยแผนไทย,หองกายภาพบําบดั  
จํานวน  1  ชุด 
 
20) จัดซื้อเครื่องซักผาแบบอัตโนมัติ
ขนาด ไมนอยกวา 15 กก. เปนขนาดที่
สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมนอยกวาท่ี
กําหนด เปนเครื่องแบบถังเดี่ยว มรีะบบ
ปนแหงหรือหมาด จาํนวน 2 เครือ่ง 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

7,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

7,000 
 
100,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 
10,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 
36,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 

7,000 
 
100,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 
10,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 
36,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 

7,000 
 
100,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 
10,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 
36,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 

 
 

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 

 
 

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑทาง
การแพทย 

21) จัดซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ 
(vital signs monitor) แบบเคลื่อนที่ไดมี
ขาตั้งลอเลือน จํานวน 1 เครื่อง 
ประกอบดวย 
- มีจอแสดงผล ขนาดไมนอยกวา 7 นิ้ว 
- สามารถวัดความดันโลหติแบบดจิิตอลได 
- วัดอุณหภูมริางกายได 
- วัดปริมาณออกซเิจนปลายนิว้ได 
- วัดอัตราการเตนของหัวใจได 
- วัดอัตราการหายใจได 
- มีขาตั้งและลอเลื่อน 
-วัดคลื่นหัวใจไฟฟาได 
- สามารถพิมพผลการตรวจได 
22) จัดซื้อเครื่องผลิตออกซเิจน ขนาด ไม
นอยกวา 5 ลิตร ใชในการผลติออกซิเจน 
ชวงการไหล 0.5-5 ลิตร เปนเครือ่งผลิต
ออกซิเจนที่ใชกับไฟบานได จํานวน 1 
เครื่อง  
23) จัดซื้อเครื่องดดูเสมหะเปนเครื่องดูด
เสมหะชนิดหิ้ว และสามารถใชงานนอก
สถานที่ไดสามารถปรับแรงดูดได 0-560 
mmHg ใชงานไดกับไฟบาน มีขวดบรรจุ
เสมหะจํานวน 1 เครื่อง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

40,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

40,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

 
11,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 

40,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

 
11,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 

40,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

 
11,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

 

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 
 
 

ฝายศูนยบริการ
สาธารณสุข 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    24) จัดซื้อเครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวย
ไฟฟาแบบอัตโนมตัิ (Automated 
Extrenal Defibrillator : AED)  
จํานวน 2 เครื่อง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
25) จัดซื้อเครื่องขูดหินปูนไฟฟาแบบ
แจ็คน้ํา จํานวน 1 เครื่อง  
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

260,000 
 
 
 
 

30,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

260,000 
 
 
 
 

30,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

260,000 
 
 
 
 

30,000 
(เงินบํารุง

หนวยบริการ
ประจํา) 

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 

 
 
 

ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล 1 

   - ครุภัณฑ
การเกษตร 

26) จัดซื้อเครื่องพนเคมีชนิดฝอย
ละออง (ULV) สะพายหลังแบบใช
แรงอัดลมระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร 
(Rotary compressor) ชนิดสะพาย
หลัง ทํางานดวยเครื่องยนตเบนซนิ 2 
หรือ 4 จังหวะ มีอัตราการไหลของ
สารเคมีไมนอยกวา 2 ลิตรตอชั่วโมง 
พรอมอุปกรณประจาํเครื่อง จํานวน 3 
เครื่อง 
 
 

- - 260,000 
(งบเทศบาล) 

260,000 
(งบเทศบาล) 

260,000 
(งบเทศบาล) 

งานปองกันและ 
ควบคุมโรค 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รบัผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

27) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
28) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด  
800 VA จํานวน 1 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
29) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

22,000 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 
 

 
2,500 

(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 
 
16,000 

(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 

 

22,000 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 
 

 
2,500 

(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 
 
16,000 

(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 

 

22,000 
(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 
 

 
2,500 

(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 
 
16,000 

(เงินบํารุงหนวย
บริการประจาํ) 

 

- ฝายศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 
 
 

- ฝายศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 
 

- ฝายศูนยบริการ
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 
 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
7.1 งานไฟฟา
ถนน 
 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑไฟฟา
และวิทย ุ

1)จัดซื้อสวานไฟฟาแบบกระแทก ไรสาย 
สามารถเจาะไดทั้งโลหะ ปูน ไม ขนัสกรูได
กลองใสสวาน/เครื่องชารจ/แบตเตอรี ่
ลิเธียมไออน  แรงดันแบตเตอรี่ 18 โวลต 
จํานวน  2  ตัว 
2) จัดซื้อตูควบคุมไฟสัญญาณจราจร แบบ
กระเปาหิ้ว สามารถตั้งจังหวะการเดินรถ
ไดตั้งแต 2 จังหวะ ถึง 8 จังหวะ มีนาฬิกา
ดิจิตอลแสดงเวลาเปนปจจุบัน  สามารถ
ควบคุมไฟสัญญาณจราจรไดทั้งแบบ
อัตโนมัติและแบบmanualโดยไม
เรียงลําดับตามที่ตั้งไวจํานวน 2 ตู 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

170,000 

20,000 
 
 
 
 

170,000 

20,000 
 
 
 
 

170,000 

20,000 
 
 
 
 

170,000 

(งานไฟฟา) 
 
 
 
 

(งานไฟฟา) 

   - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 

3) จัดชื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร               
All  In One สําหรับงานสํานักงาน    
จํานวน  1  ชุด                  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)    
 

- 17,000 17,000 17,000 17,000 (งานไฟฟา) 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

571 
572 แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)จัดซื้อบันไดอลมูิเนียมแบบทรงเอ  
ความสูง 3.32 เมตร ทรงพาด 9.94 
เมตร  จํานวน  3  ตัว 
5)จัดซื้อกลองวงจรปด  2  ชุด  พรอม
ติดตั้งประกอบดวย   
- ความละเอียด 700TVL มีกลอง 8 ตัว 
- บันทึกความยาวนานดวยเทคโนโลยี 
H.264 
- รองรับการดผูานอินเทอรเนต็, มือถือ 
- สามารถบันทึกเสียงได  
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

70,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 

70,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

70,000 
 
 
 
 

 (งานไฟฟา) 
 
 

(งานไฟฟา) 
 
 
 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
7.2 งาน
สวนสาธารณะ 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 
 

1) จัดชื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร               
All  In One สําหรับงานสํานักงาน    
จํานวน  1  ชุด                  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)    
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

17,000 
 
 

 

17,000 
 
 
 

 

17,000 
 
 
 

17,000 
 
 
 
 

กองชาง 
(งานสวนสาธารณะ) 

 
 
 
 
 
 

   - ครุภัณฑไฟฟา
และวิทย ุ
 

2) จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบตีใตน้ํา
และทุนลอยแบบเกือกมา มอเตอรขนาด 
2 HP (1.5 KW) จํานวน 10 เครือ่ง 
 

- 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 (งานสวนสาธารณะ) 
 

   - ครุภัณฑ 
งานบาน 
งานครัว 
 

3) จัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่ม  ระบบการ
กรองแบบ ยูวี  5 ขั้นตอน พรอมกอกนํ้า  
นับรอบอายุไสกรอง และเปด-ปด ยูวี 
อัตโนมัติ  มรีะบบเตือนเมื่อถึงเวลา
เปลี่ยนไสกรองและเมื่อระบบฆาเชือ้โรค
บกพรองจํานวน  2  เครื่อง 
 

- 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 

30,000 
 

 

30,000 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 

 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

574 แบบ ผ. 03 

573 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
การเกษตร 

4) จัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม ขนาดกลาง ๔ 
ใบมีด ขนาดเครื่อง ๑,๒๐๐x๕๕๐x ๗๕๐ 
มม. ขนาดเสนผานศูนยกลางของจานตัด 
๔๒๐ มม. กําลังการผลติ ๐.๔-๑.๕ ตัน/
ชม. จํานวน  1  เครื่อง 
5)จัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม  ขนาดใหญ 
น้ําหนัก ๓๗๐ ก.ก.ขนาด ๑,๐๒๐ x 
๑,๖๐๐ x ๑,๔๐๐ ซม.จํานวน 1 เครื่อง   
6) จัดซื้อเครื่องผสมปุยหมัก                   
จํานวน  1  เครื่อง 
7)จัดซื้อเลื่อยโซยนตเครื่องเบนซนิ   
ขนาดไมเกินกวา 1  แรงมา  บารโซยาวไม
เกิน  12  นิ้ว  จํานวน  6  เครื่อง 
8)จัดชื้อเครื่องตดัแตงไมพุมขนาด  22 
นิ้ว ชนิดใชเครื่องยนตเบนซิน  1 สูบ 2 
จังหวะ ความเร็วรอบ 3,000รอบ/นาท ี
ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 1.8แรงมา 
ขนาดใบตัดไมเกิน12 นิ้วใบตดัได 2 ดาน
จํานวน  10  เครื่อง 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

52,430 
 
 
 

 
104,325 

 
 

31,000 
 

40,000 
 
 

44,500 
 

 

52,430 
 
 
 

 
104,325 

 
 

31,000 
 

40,000 
 
 

44,500 
 

 

52,430 
 
 
 

 
104,325 

 
 

31,000 
 

40,000 
 
 

44,500 
 

 

52,430 
 
 
 

 
104,325 

 
 

31,000 
 

40,000 
 
 

44,500 
 

 

 (งานสวนสาธารณะ) 
 
 
 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 

 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. 03 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    9) จัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดัน
ของเหลว ขนาด  2.5 แรงมา ชนิดใช
เครื่องยนต เบนซิน แบบตั้งพื้นจํานวน  1  
เครื่อง 
10)จดัซื้อปมน้ําแชไดโว  ขนาด  2  นิ้ว  
ขนาดไมนอยกวา 0.5 แรงมา  จํานวน  6  
เครื่อง 
11)จัดซื้อปมน้ําแชไดโว  ขนาด3  นิ้ว 
ขนาดไมนอยกวา 1 แรงมา  จํานวน  6  
เครื่อง 
12)จดัซื้อเครื่องตัดหญาแบบรถเข็นยาง
ตัน  ขนาดไมนอยกวา 3  แรงมา  จํานวน  
6  เครื่อง 
13)จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 
ขนาดไมนอยกวา  1.5 แรงมา จํานวน 6 
เครื่อง 
23) จัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม  ขนาดเล็ก  ๒ 
ใบมีดขนาดความจุ ๑๗๕ ลิตรจํานวน  1  
เครื่อง 
 

- 
 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

26,000 
 
 
 

66,000 
 
 

90,000 
 
 

55,500 
 

 
47,000 

 
 

40,660 

26,000 
 
 
 

66,000 
 
 

90,000 
 
 

55,500 
 

 
47,000 

 
 

40,660 

26,000 
 
 
 

66,000 
 
 

90,000 
 
 

55,500 
 

 
47,000 

 
 

40,660 

26,000 
 
 
 

66,000 
 
 

90,000 
 
 

55,500 
 

 
47,000 

 
 

40,660 

(งานสวนสาธารณะ) 
 
 

 
(งานสวนสาธารณะ) 

 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 

 

 
บัญชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. 03 

576 
575 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน    
๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
๖,๐๐๐ cc. หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา ๑๗๐ กิโลวัตต  แบบเปดขาง
เททาย จํานวน 1 คัน 
15)จดัชื้อรถบรรทุก ๖ ลอ ติดเครน 
ขนาด๓ ตัน ปรมิาณกระบอกสูบไมต่ํา
กวา ๓,๐๐๐ cc.  หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่าํกวา ๘๐   กิโลวัตต  จํานวน 
๑ คัน 
16)จดัซื้อรถตักลอยาง ขนาด ๑๐๐ 
แรงมา จํานวน ๑ คัน 
17)จดัซื้อรถยนตขนาด1 ตัน ปรมิาตร
กระบอกสูบไมต่าํกวา 2,400ซีซแีบบ
เปดขางเททาย ตูบรรทุกความจไุมนอย
กวา3ลบ.ม.พื้นถังเหล็กอาบสังกะสี หนา
ไมนอยกวา2มม.มีบานเลื่อนขึ้น-ลงขาง
ละ 2 บาน ประตเูปด-ปด ล็อกได 2 
บานยกเทายดวยระบบไฮดรอลิกควบคุม
ในหองโดยสารมีอปุกรณสญัญาณไฟ 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 

๒,๑๑๙,๐๐๐ 
 
 
 

 
1,600,000 

 
 
 
 

3,800,000 
 
657,000 

 
 
 
 
 

๒,๑๑๙,๐๐๐ 
 
 
 

 
1,600,000 

 
 
 
 

3,800,000 
 
657,000 

 
 
 
 
 

๒,๑๑๙,๐๐๐ 
 
 
 

 
1,600,000 

 
 
 
 

3,800,000 
 
657,000 

 
 
 
 
 

๒,๑๑๙,๐๐๐ 
 
 
 

 
1,600,000 

 
 
 
 

3,800,000 
 
657,000 

 
 
 
 
 

 (งานสวนสาธารณะ) 
 
 

 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 
 
 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 

(งานสวนสาธารณะ) 
 
 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
7.3 งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
การเกษตร 

1) จัดซื้อซับเมิรท สูบน้าํขนาดไมนอยกวา  
0.5  แรงมา  ขนาด 4 นิ้ว พรอมชุดใบพัด 
แสตนเลส จํานวน 1 เครื่อง 
2) จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมใบแดง
อลูมิเนียมแบบมอเตอรขับตรง TF 18 
1/4 HP 2 สาย จํานวน 10  ตัว 
3) จัดซื้อเครื่องพนยา  เครื่องเบนซิน 
 2 จังหวะ ปมทองเหลือง ขนาด  25 ลิตร                   
จํานวน  2  เครื่อง  
4) จัดซื้อปมน้ําอตัโนมตัิ 400 วัตต   
ระยะดูด 8 เมตร ระยะสง 22 เมตร 
จํานวน  1 เครื่อง 
5)จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  ขนาดไม
นอยกวา 110 บาร 220 โวลต   
จํานวน  1  เครื่อง 
6)จัดซื้อกังหันเติมอากาศแบบ              
ตีน้ํา 4 ใบพัด แบบพลังงานแสงอาทิตย  
จํานวน 3 เครื่อง 
7) จัดซื้อถังคอนเทนเนอรทําดวยเหล็ก
หนามีฝาปด-เปด แบบเปดไดเองเมื่อ
ปลดล็อก ขนาดความจไุมนอยกวา 4 ลบ.
ม. จํานวน 10 ถัง 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

10,000 
 
 

50,000 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

105,000 
 
 

400,000 
 
 

 

10,000 
 
 

50,000 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

105,000 
 
 

1,000,000 
 
 

 

10,000 
 
 

50,000 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

105,000 
 
 

1,000,000 
 
 

 

10,000 
 
 

50,000 
 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

105,000 
 
 

1,000,000 
 
 

 

กองชาง 
  (งานกําจัดขยะมูล   
  ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
(งานกําจัดขยะมลู   
ฝอยและสิ่งปฏิกลู) 

 
(งานกําจัดขยะมลู   
ฝอยและสิ่งปฏิกลู) 

 
(งานกําจัดขยะมลู   
ฝอยและสิ่งปฏิกลู) 

 
(งานกําจัดขยะมลู   
ฝอยและสิ่งปฏิกลู) 

 
(งานกําจัดขยะมลู   
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 
กองสาธารณสุขฯ 
( งานรักษาความ

สะอาด) 
 

 

แบบ ผ. 03 
577 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    8) จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 
ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา จํานวน 10
เครื่อง 
9) จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน 
ขนาดไมนอยกวา 15 แรงมา จํานวน 2 
เครื่อง 
10) จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ ขนาดความจุไม
นอยกวา 400 ลิตร จํานวน 40 คัน 

- 
 

 
- 

 
 
- 
 
 
 

42,000 
 
 

30,000 
 
 

90,000 
 

42,000 
 
 

30,000 
 
 

90,000 
 

42,000 
 
 

30,000 
 
 

90,000 
 

42,000 
 
 

30,000 
 
 

90,000 
 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานรักษาความสะอาด) 

 
กองสาธารณสุขฯ 

 (งานรักษาความสะอาด) 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 

   - ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 
 
 
 
 
 

11)จดัซื้อเครื่องกดน้ํารอน – น้ําเย็นแบบ 
ตั้งพื้น กอกน้ําแบบ Safety Lock 
คอมเพรสเซอรประสิทธิภาพสูง ชองเก็บ
ของแบบพิเศษ 20 ลติร สารทําความเย็น  
R - 134 a ตูกดน้ําแบบ TopLoad  
2 กอกน้ํา  จํานวน 2 เครื่อง 
 

- 
 
 
 
 

 
 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

 

กองชาง 
(งานกําจัดขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
578 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
กอสราง 

 
12)จัดซื้อรถเข็นปูนแบบลอเหล็ก  
ขนาด  2  ลอเล็ก  จํานวน 10 คนั 
13)จดัซื้อรถเข็นของ แบบลอยาง  
ขนาดใหญ  จํานวน 10 คัน 
14) จัดซื้อรถตักลอยาง ขนาด 100  
แรงมา  จํานวน  2 คัน                             
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ) 
15)จดัซื้อรถหนาตักหลังขุด ระบบ
ขับเคลื่อน 2 ลอ  จํานวน  1 คัน                             
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ) 
16)จดัซื้อรถกวาดถนน ชนิดลากจูง 
ใบกวาดเปนขดลวดสปริงหมุนดวยระบบ
กลไก สามารถกวาดได  กวาง 1.7 ม.  
ใบกวาดสามารถปรับระดับสูง – ต่ํา  
ดวยระบบไฮโดรลดิมือโยก จาํนวน  
1 คัน 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 

 
25,000 

 
35,000 

 
6,800,000 
 

 
2,800,000 
 
 
350,000 

 
25,000 

 
35,000 

 
6,800,000 
 

 
2,800,000 
 
 
350,000 

 
25,000 

 
35,000 

 
6,800,000 
 

 
2,800,000 
 
 
350,000 

 
25,000 

 
35,000 

 
6,800,000 
 

 
2,800,000 
 
 
350,000 

กองชาง 
(งานกําจัดขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
(งานกําจัดขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
 (งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 
 

(งานกําจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล) 

 
(งานกําจัดขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 

 

แบบ ผ. 03 
579 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

17) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
18) จัดซื้อเครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 
800 VA จํานวน 2 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
 

- 
 
 
 

 
- 

22,000 
 
 
 

 
5,000 

 

22,000 
 
 
 

 
5,000 

 

22,000 
 
 
 

 
5,000 

 

22,000 
 
 
 

 
5,000 

 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานรักษาความสะอาด) 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

   - ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

19) จัดซื้อรถขุดไฮดรอลคิตีนตะขาบ 
เครื่องยนตดเีซล ขนาดไมต่ํากวา 150 
แรงมา น้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 
21,700 กิโลกรมั จํานวน 1 คัน 
20) จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมลูฝอย
แบบถังคอนเทนเนอรหรือแบบยก
ภาชนะรองรับมลูฝอยตอนทายหลงัเกง 
ติดตั้งเครื่องยกภาชนะรองรบัมูลฝอย
ทํางานดวยระบบไฮโดรลิค ปริมาตรถัง
บรรจุมลูฝอยไมนอยกวา 4 ลบ.ม. 
เครื่องยนตดเีซลมีกําลังไมนอยกวา 110 
แรงมา ชนิดรถ 6 ลอ จํานวน 1 คัน 

- 
 
 

 
- 

5,280,000 
 
 

 
2,500,000 

 

5,280,000 
 
 

 
2,500,000 

 

5,280,000 
 
 

 
2,500,000 

 

5,280,000 
 
 

 
2,500,000 

 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานรักษาความสะอาด) 

แบบ ผ. 03 

580 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    21) จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมลูฝอย
แบบอัดทายชนิดรางสไลด ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 12 ลบ.ม. กําลัง 220 
แรงมา ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน 
22) จัดซื้อรถดดูสิ่งโสโครกและลางทํา
ความสะอาดทอระบายน้ํา ชนิด 6 ลอ 
เครื่องยนตดเีซลขนาดไมต่ํากวา 240 
แรงมา ถังบรรจสุิ่งโสโครกความจุไมนอย
กวา 6 ลบ.เมตร และถังบรรจุสําหรับฉีด
ลางทําความสะอาดทอระบายน้ําไมนอย
กวา 2 ลบ.เมตร จาํนวน 1 คัน 
23) จัดซื้อรถยนตกวาดและดูดฝุนถนน
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สบู มี
กําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา ถัง
บรรจฝุุนมีปรมิาตร ความจไุมนอยกวา 
3 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน 
24) จัดซื้อรถดดูสิ่งโสโครกและลางทํา
ความสะอาดทอระบายน้ํา ชนิด 6 ลอ 
เครื่องยนตดเีซลขนาดไมต่ํากวา 240 
แรงมา ถังบรรจสุิ่งโสโครกความจุไมนอย
กวา 6 ลบ.เมตร และถังบรรจุสําหรับฉีด
ลางทําความสะอาดทอระบายน้ําไมนอย
กวา 2 ลบ.เมตร จาํนวน 1 คัน 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

2,750,000 
 
 
 

14,000,000
(งบเทศบาล) 

เงินกู 
 
 
 
 

10,000,000
 
 
 
 

14,000,000

2,750,000 
 
 
 

14,000,000
(งบเทศบาล) 

เงินกู 
 
 
 
 

10,000,000
 
 
 
 

14,000,000

2,750,000 
 
 
 

14,000,000
(งบเทศบาล) 

เงินกู 
 
 
 
 

10,000,000
 
 
 
 

14,000,000

2,750,000 
 
 
 

14,000,000
(งบเทศบาล) 

เงินกู 
 
 
 
 

10,000,000
 
 
 
 

14,000,000

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 
 

 
กองชาง 

(งานกําจัดขยะฯ) 
 
 
 
 
 

กองชาง 
(งานกําจัดขยะฯ) 

 
 
 

กองชาง 
(งานกําจัดขยะฯ) 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
581 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    25)จดัซื้อรถยนตดูดสิ่งปฏิกลู ชนิด 6 
ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สบู มีกําลงั
แรงมาไมนอยกวา 130 แรงมา ถัง
บรรจสุิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจไุมนอย
กวา 3,000 ลิตร จํานวน 1 คัน 
26) จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบอัด
ทายไฮดรอลิค ชนิด 6 ลอ เครื่องยนต
ดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 
แรงมา ถังบรรจุขยะมีขนาดไมนอยกวา 
14 ลบ.เมตร จํานวน 1 คัน 
27) จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบอัด
ทายไฮดรอลิค ชนิด 10 ลอ เครื่องยนต
ดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 
แรงมา ถังบรรจุขยะมีขนาดไมนอยกวา 
20 ลบ.เมตร จํานวน 1 คัน 
28) จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมลูฝอย
แบบอัดทาย ขนาดความจไุมนอยกวา 6 
ลบ.ม. เครื่องยนตไมนอยกวา 130 
แรงมา ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

2,500,000 
 
 
 
 

3,800,000 
 
 
 
 

6,900,000 
 
 
 
 

2,200,000 
 
 

2,500,000 
 
 
 
 

3,500,000 
 
 
 
 

6,900,000 
 
 
 
 

2,200,000 
 
 
 
 
 

2,500,000 
 
 
 
 

3,500,000 
 
 
 
 

6,900,000 
 
 
 
 

2,200,000 
 
 
 
 
 

2,500,000 
 
 
 
 

3,500,000 
 
 
 
 

6,900,000 
 
 
 
 

2,200,000 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 
 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 
 

 
 

แบบ ผ. 03 
582 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    29) จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมลูฝอย
แบบยกเท 2 ชั้นดวยไฮดรอลิก ชนิด 4 
ลอ ขนาดความจไุมนอยกวา 3 ลบ.ม. 
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 1,800 ซีซี 
จํานวน 1 คัน 
30)จดัซื้อรถตักหนาขุดหลัง เครื่องยนต
ไมนอยกวา 110 แรงมา ชนิดลอยาง
ขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดลอเทากันทั้ง 4 
ลอ จํานวน 1 คัน 
31) จัดซื้อรถยนตกวาดและดูดฝุนถนน 
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไม
นอยกวา 240 แรงมา ถังบรรจุฝุนมี
ปริมาตรความจไุมนอยกวา 6 ลบ.ม. 
จํานวน 1 คัน 
32) จัดซื้อรถยนตบรรทุกตู
อเนกประสงคพรอมลิฟยกของดานทาย 
เครื่องยนตดเีซล มีกําลังสูงสุดไมนอย
กวา 150 แรงมา  ขนาดความจุไมนอย
กวา 10 ลบ.หลาชนิดไมนอยกวา 6 ลอ
จํานวน 1 คัน 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

1,200,000 
 
 
 
 

4,300,000 
 
 
 

14,000,000
 
 
 
 

2,300,000 
 

1,200,000 
 
 
 
 

4,300,000 
 
 
 

14,000,000
 
 
 
 

2,300,000 
 

1,200,000 
 
 
 
 

4,300,000 
 
 
 

14,000,000
 
 
 
 

2,300,000 
 

1,200,000 
 
 
 
 

4,300,000 
 
 
 

14,000,000
 
 
 
 

2,300,000 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    33)จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
ประกอบดวย 
- เครือ่งยนต ๔ จังหวะ ขนาดไมต่าํกวา 
110 CC  
- ระบบเกียรธรรมดา 
- ระบบเบรก ลอหนา ดสิกเบรก, ลอหลัง 
ดิสกเบรก 
- ระบบสตารท อยางนอยสตารทดวยเทา 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 

40,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 

   - ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
พรอมติดตั้ง ขนาดไมต่ํากวา 12,000 
BTU (มีระบบฟอกอากาศ)  
จํานวน  2  เครื่อง 
19) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนกระจก ไมมีลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต 
จํานวน  2  ตู 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

34,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

34,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

34,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

34,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 (งานรักษาความสะอาด) 

 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
584 



 

บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
7.4 งานบําบัด 
น้ําเสีย 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ
กอสราง 

1)จัดซื้อเครื่องเจาะทําลายคอนกรตี ขนาด
ไมนอยกวา 1,700 วัตต จํานวน 1 ตัว  
 
 
 
 
 

- 34,000 34,000 34,000 34,000 กองชาง 
(งานบําบัดน้ําเสยี) 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
8.1 งานบรหิาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
 

- คาครุภณัฑ 
 
 
 
 
 

- ครุภัณฑ 
สํานักงาน 

-  จัดซื้อครุภณัฑเพื่อใชในการปฏบิัติงาน  
ดังนี ้
1) จัดชื้อเกาอ้ีผูบริหาร  สามารถ 
ปรับระดับได   จํานวน  3  ชุด   
2) จัดซื้อเกาอีส้ํานักงานมีพนักพิง 
สามารถปรับระดับได จํานวน  10  ตัว 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

12,000 
 

20,000 
 
 
 

 
 

12,000 
 

20,000 
 
 
 

 
 

12,000 
 

20,000 
 
 
 

 
 

12,000 
 

20,000 
 
 
 

 
 

(งานธุรการ) 
 

(งานธุรการ) 
 

   - ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 
 

3) จัดชื้อเครื่องพิมพ  Multifunction
ชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  สี 
จํานวน  1  ชุด 
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร)    
 
 
 
 
 

- 17,000 17,000 17,000 17,000 (งานธุรการ) 
 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชคีรภุณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
8.2 งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 

- คาครุภณัฑ 
 
 
 
 
 

- ครุภัณฑ 
สํานักงาน 

-  จัดซื้อครุภณัฑเพื่อใชในการปฏบิตัิงาน  
ดังนี ้
1) จัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน  1  ชุด 
2) จัดซื้อเตนททรงโคง  ขนาดกวาง  
4 เมตร  ยาว8  เมตร พรอมผาใบคลุม 
จํานวน 4 หลัง พรอมติดปายชื่อ 
“เทศบาลเมืองรอยเอ็ด” 
3) จัดซื้อโตะพับ  ขนาด  0.60 x 2.40  
เมตร จาํนวน  40  ตัว 
4) จัดซื้อเกาอี้พนักพิงพลาสติก จาํนวน 
๔๐๐ ตัว 
5) จัดซื้อ สวานไฟฟา ชนิดกระแทกได  
กําลังไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 500 วัตต
จํานวน  1  ตัว 
6) จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา  แบบมือถือ  
ขนาด 8 นิ้วจํานวน  1  ตัว 
7) จัดซื้อผาใบเต็นท ขนาดกวาง   
4เมตร  ยาว  12 เมตร จํานวน  4  ชุด  
พรอมติดปายชือ่ “เทศบาลเมืองรอยเอ็ด” 
 

 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 

30,000 
100,000 

 
 
 

100,000 
 
100,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

5,600 
 

48,000 
 
 

 
 

30,000 
100,000 

 
 
 

100,000 
 
100,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

5,600 
 

48,000 
 
 

 
 

30,000 
100,000 

 
 
 

100,000 
 
100,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

5,600 
 

48,000 
 
 

 
 

30,000 
100,000 

 
 
 

100,000 
 
100,000 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

5,600 
 

48,000 
 
 

 
 

(งานสถานที)่ 
(งานสถานที)่ 

 
 
 

(งานสถานที)่ 
 

(งานสถานที)่ 
 

(งานสถานที)่ 
 
 

(งานสถานที)่ 
 

(งานสถานที)่ 
 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ 

แบบ ผ. 03 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    8)จัดชื้อโตะหมูบูชา(หมู9)วัสดุทําจากไม
เนื้อแข็ง จํานวน 2 ชุด 
9)จัดชื้อแทนกลาวรายงาน 
(วัสดุทําจากแสตนเลสหรือวัสดุอะคีลิค
ใสหรือเทียบเทา)จํานวน 2 ชุด 
10)จดัชื้อเกาอ้ีทรงหลุยส  
ชุดประธาน จํานวน  1  ชุด
ประกอบดวย 
- เกาอี้ไมทรงหลยุส ท่ีนั่งหุมเบาะ 
-โตะเคยีงไมเนื้อแข็งทรงหลุยส 
11) จัดซื้อมานมูลี่กรองแสง พรอม
ติดตั้งจํานวน 2 ชุด 
-ขนาด1.70×1.20 เมตร 
-ขนาด0.86×1.45 เมตร 
12)จดัซื้อซุมเฉลิมพระเกยีรต ิ
ไฟเบอรกลาส จํานวน 2 ชุด 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

40,000 
 

50,000 
 

 
40,000 

 
 
 

 
10,000 

 
 
 

200,000 
 
 

40,000 
 

50,000 
 

 
40,000 

 
 
 

 
10,000 

 
 
 

200,000 
 
 

40,000 
 

50,000 
 

 
40,000 

 
 
 

 
10,000 

 
 
 

200,000 
 
 

40,000 
 

50,000 
 

 
40,000 

 
 
 

 
10,000 

 
 
 

200,000 
 
 

(งานสถานที)่ 
 

(งานสถานที)่ 
 

 
(งานสถานที)่ 

 
 

 
 

(งานสถานที)่ 
 
 
 

(งานสถานที)่ 
 
 

 
 
 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

13) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน 
๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
๔,๐๐๐ ซีซ ี
14) จัดซื้อรถตักหนาขดุหลังชนิดลอยาง 
ขับเคลื่อน ๔ ลอ เครื่องยนตดีเซล ๔สูบ 
ไมนอยกวา ๙๐ แรงมาความจุบุงกีห๋นา 
ไมนอยกวา ๐.๘ ลูกบาศกเมตร ยกเทได 
ไมนอยกวา ๒.๗ เมตร ความจุบุงกี๋หลัง 
ไมนอยกวา ๐.๑๗ ลูกบาศกเมตร  
ขุดลึกไมนอยกวา ๔.๒ เมตร จํานวน ๑ คัน 
๑5) จัดซื้อรอก ขนาด ๓ ตันจํานวน  
๑ อัน 
16) จัดชื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
ขนาดเล็ก  จํานวน  1  คันคณุสมบัติ 
- เครื่องดีเซลขนาดไมนอยกวา  65  
แรงมาเปนรถขดุไฮดรอลิกตีนตะขาบหมุน
ไดรอบตัวขนาดที่กําหนด 
- ความจุบุงก๋ี ไมนอยกวา  0.28 
ลูกบาศกเมตร 
17) จัดชื้อรถจักรยานยนต แบบเกียร
ธรรมดา  ไมนอยกวา 110 ซีซี  จาํนวน  
2  คัน  

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

1,375,000 
 

 
3,300,000 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 

2,600,000 
 
 
 
 
 
 

84,000 
 
 

1,375,000 
 

 
3,300,000 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 

2,600,000 
 
 
 
 
 
 

84,000 
 
 

1,375,000 
 

 
3,300,000 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 

2,600,000 
 
 
 
 
 
 

84,000 
 
 

1,375,000 
 

 
3,300,000 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 

2,600,000 
 
 
 
 
 
 

84,000 
 
 

(งานสาธารณปูโภค) 
 
 

(งานสาธารณปูโภค) 
 
 
 
 
 
 

(งานสาธารณปูโภค) 
 

(งานสาธารณปูโภค) 
 
 
 
 
 
 

(งานสาธารณปูโภค) 
(งานศูนยเครื่องจักรกล) 

 

 
บัญชคีรภุณัฑ 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    18) จัดซื้อรถบรรทุกขนาด  1  ตนั  แบบ
เปดขางเททาย ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซซีี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่าํกวา 110กโิลวัตต    
จํานวน  1  คัน 
19)จดัซื้อรถบรรทุกขนาด  1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่าํกวา 
110 กิโลวตัต  ระบบขับเคลื่อน 2 ลอ 
แบบดับเบิล้แค็ปจํานวน  1 คัน 
20)จัดซื้อรถยนตชนิด 6 ลอขนาด  6 ตัน  
บรรทุกนํ้าไมต่ํากวา 6,000 ลิตร จํานวน  
1 คัน 
21)จดัซื้อไดรโวสูบน้ํา  ขนาด 3 นิว้ 1 
แรงมา 220 V  จํานวน  6  เครือ่ง 
22) จัดซื้อซับเมริทสูบน้ํา ขนาด 5.5  
กิโลวัต  380  โวลล พรอมชุดใบพัดส
แตนเลส  จํานวน  1  ชุด 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

950,000 
 
 
 
 

814,000 
 
 
 
 

2,600,000 
 
 

45,๐๐๐ 
 

75,000 
 
 
 

950,000 
 
 
 
 

814,000 
 
 
 
 

2,600,000 
 
 

45,๐๐๐ 
 

75,000 
 
 
 

950,000 
 
 
 
 

814,000 
 
 
 
 

2,600,000 
 
 

45,๐๐๐ 
 

75,000 
 
 
 

950,000 
 
 
 
 

814,000 
 
 
 
 

2,600,000 
 
 

45,๐๐๐ 
 

75,000 
 
 
 

(งานศูนยเครื่องจักรกล) 
 

 
 

 
 (งานศูนยเครื่องจักรกล) 

 
 
 
 

(งานศูนยเครื่องจักรกล) 
 
 
(งานศูนยเครื่องจักรกล) 

 
 (งานศูนยเครื่องจักรกล) 

 

 
 
 
 

บญัชคีรภุณัฑ แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รบัผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 

24) จัดชื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล    
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19  นิ้ว) 
จํานวน  3  ชุด                  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 

- 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 

 (งานสถาปตยกรรม) 
 
 

 
 

   - ครุภัณฑ
กอสราง 
 

25)จัดซื้อรอกโซ  ขนาดไมนอยกวา 2 
ตัน  จํานวน  3  ตัว  
26) จัดซื้อเครื่องเจาะทําลายคอนกรีต 
ขนาดไมนอยกวา 1,000  วัตต  
จํานวน  1  ตัว 

- 
 

- 
 

25,500 
 

25,000 
 

25,500 
 

25,000 
 

25,500 
 

25,000 
 

25,500 
 

25,000 
 

(งานศูนยเครื่องจักรกล) 
 
(งานศูนยเครื่องจักรกล) 

 

   - ครุภัณฑสนาม 27) จัดชื้อเครื่องสนามเด็กเลน
กลางแจง  จํานวน  1  ชุด 

- 
 

 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 (งานศูนยเครื่องจักรกล) 

   - ครุภัณฑ
สํารวจ 

28) จัดชื้อกลองสํารวจประมวล
ผลรวม (Total Station)  
จํานวน 1  เครื่อง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

- 
 

 

250,000 
 
 

 

250,000 
 
 

 

250,000 
 
 

 

250,000 
 
 

 

กองชาง 
  (งานสถาปตยกรรม) 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 
 

 

แผนงาน 
การพาณิชย 
9.1  งานโรงฆา
สัตว 

- คาครุภณัฑ - ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 
 

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 1(จอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด (ตามเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร)    
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
 

- 
 
 

 
 
- 

22,000 
 
 
 

 
2,500 

 

22,000 
 
 

 
 

2,500 
 

22,000 
 
 
 

 
2,500 

 

22,000 
 
 
 

 
2,500 

 

( งานโรงฆาสัตว) 
 
 
 
 

( งานโรงฆาสัตว) 
 

   - ครุภัณฑ 
สํานักงาน 

3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ขนิดแขวนผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 26,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง 
 
4)จัดซื้อตูแขวนผนัง ขนาด 120 
เซนติเมตร จํานวน 2 ตู 

- 
 
 
 
- 

36,000 
 
 
 

15,000 
 

36,000 
 
 
 

15,000 
 

36,000 
 
 
 

15,000 
 

36,000 
 
 
 

15,000 
 

- งานสัตวแพทย 
 
 
 

- งานสัตวแพทย 
 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

   - ครุภัณฑ 
งานบานงาน
ครัว 
 

5) จัดซื้อตูเย็น 2 ฝา ขนาด 8 คิว พรอม
ระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมตัิ จํานวน 1 
เครื่อง 
 

- 12,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

12,000 
(งบเทศบาล) 

 

12,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

12,000 
(งบเทศบาล) 

( งานโรงฆาสัตว) 
 
 

   - ครุภัณฑ 
ทางการแพทย 
 

6) จัดซื้อโตะผาตัดสนุัขและแมวสแตนเลส 
แบบมีตะแกรง ขนาด 120x60x80 
เซนติเมตร  พรอมเสาน้าํเกลือ จํานวน 1 
โตะ 
7) จัดซื้อโตะตรวจสุขนัขและแมวสแตนเล
สแบบหนาเรียบขนาด 120x60x80 
เซนติเมตรและมีชองใสเสาน้ําเกลอื 
จํานวน 1 โตะ 
8) จัดซื้อกรงขังสุนัขสแตนเลสขนาดไม
นอยกวา 120x80x80 เซนติเมตร ชนิด
มีลอเลื่อน จํานวน  1 กรง 
9) จัดซื้อชดุเครื่องมือผาตัดทําหมนั
สําหรับสุนัขและแมว จํานวน 2 ชดุ 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

25,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 

20,000 
 
 

10,000 

25,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 

20,000 
 
 

10,000 

25,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 

20,000 
 
 

10,000 

25,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 

20,000 
 
 

10,000 

( งานโรงฆาสัตว) 
 
 
 

( งานโรงฆาสัตว) 
 
 
 

( งานโรงฆาสัตว) 
 
 

( งานโรงฆาสัตว) 
 
 

 
 
 

บัญชคีรภุณัฑ 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ 
สถานธนานุบาล 
 

- คาครุภณัฑ 
 

- ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 
 

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 1(จอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด (ตามเกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร)    
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครื่อง  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร) 
3) จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแครสั้น  จํานวน  1  เครื่อง 
ประกอบดวย 
- จํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 
- ความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 
คอลัมน 
- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 
ตัวอักษรตอนิ้ว  
ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวนิาท ี
- มีความละเอียดไมนอยกวา 
360x360dpi 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 

22,000 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 

22,000 
 

22,000 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 

22,000 
 

22,000 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 

22,000 
 

22,000 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 

22,000 
 

 - สถานธนานุบาล 
 
 
 
 

- สถานธนานุบาล 
 
 
 

- สถานธนานุบาล 
 

 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    4)จัดซื้อเครื่องนับเงิน 
- ตรวจธนบัตรปลอมดวยระบบ  MG  

ธนบัตรฉบับละ  100   500 และ 

1,000 บาท แบบใหมได 

- ตรวจสอบธนบัตรปลอมได ดวยระบบ 

UV และ MG ทั้งสกุล ดอลลาร ยโูร และ 

ไทย 

- ตรวจนับธนบัตรไดทุกสกุล รวมทั้งรับ
เช็ค ตั๋ว คูปอง และเอกสารอื่นๆ 
- มีความแมนยําในการนบัสูง และ
แสดงผลการนับ 2 ครั้ง 
ใหดู เปรียบเทียบ 
- สามารถนับธรรมดา แบบสะสมหรือตั้ง
จํานวนใหนับได 
- จอแสดงผลได 4 หลัก ตั้งระบบนับตาม
จํานวนท่ีกําหนดได 3 หลัก, มีจออิสระ 1 
จอ หันไดรอบทิศ 
- ความเร็วในการนับมากกวา  1,000  
ฉบับ/นาท ี
- ขนาดบรรจุธนบัตรในการนับไดครั้งละ  
200  ฉบับ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000  - สถานธนานุบาล 
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แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    - ขนาดธนบัตรที่ใช ยาว  110 – 180 
มิลลเิมตร   กวาง  50 – 90 มิลลิเมตร 
- ความหนาของธนบัตรอยูในชวง  0.075 
– 0.15 มิลลิเมตร 
- ระบบไฟฟา  220 V, 50 Hz 
- ความดังของเสียงขณะเครื่องทํางานไม
เกิน  60  เดซิเบล 
- ใชพลังงานไฟฟาไมเกิน  70  วตัต 
- น้ําหนัก 6.3  กิโลกรัม เล็ก กะทัดรัด 
เคลื่อนยายไดงาย 
และสะดวกตอการใชงาน a 
- ขนาดของเครื่อง 310 mm x 275 
mm x 195 mm(สูง x กวาง x ลึก) 
 

     สถานธนานุบาล 

   - ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

5) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน 1 

เครื่อง 

(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

6) จัดซื้อเครื่องกดน้ํารอน – น้ําเย็น 
แบบตั้งพ้ืน จํานวน 1 เครื่อง 
(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

 

- 
 
 
- 

5,000 
 
 

10,000 

5,000 
 
 

10,000 

5,000 
 
 

10,000 

5,000 
 
 

10,000 

สถานธนานุบาล 

 
 

บัญชคีรภุณัฑ แบบ ผ. 03 



 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    7) จัดซื้อโตะทํางานขนาดกวางไมนอยกวา  

80 X ยาว 150 X สูง 75 ซม.               

8) จัดซื้อโตะทํางาน  3  ลิ้นชัก ขนาด

กวางไมนอยกวา  80 X ยาว 120 X สูง 

75 ซม. 

 9) จัดซื้อเกาอี้แถวพักคอย  2-4 ที่นั่ง 

จํานวน 20 ที่นั่ง                                                    

10) จัดซื้อเกาอี้ผูบริหารมีพนักพิง   

 ปรับระดับได  จํานวน  1   ตัว 

 11) จัดซื้อเกาอี้พนักงานมีพนักพิง   

 ปรับระดับได  จํานวน   3   ตัว  

12) จัดซื้อช้ันวางของเอนกประสงค  

จํานวน  2 ตัว   (นอกมาตรฐานครุภัณฑ) 

13) จัดซื้อช้ันวางหนังสือพิมพ 

(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

6,000 
 

12,000 
 
 
 

12,000 
 

4,000 
 

6,000 
 
 

10,000 
 

5,000 

6,000 
 

12,000 
 
 
 

12,000 
 

4,000 
 

6,000 
 
 

10,000 
 

5,000 

6,000 
 

12,000 
 
 
 

12,000 
 

4,000 
 

6,000 
 
 

10,000 
 

5,000 

6,000 
 

12,000 
 
 
 

12,000 
 

4,000 
 

6,000 
 
 

10,000 
 

5,000 

สถานธนานุบาล 

   - ครุภัณฑ

การเกษตร 

14) จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติ ขนาดไมนอย

กวา  400  วัตต  จํานวน  1  ตัว 

(นอกมาตรฐานครุภณัฑ) 

 

 15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

สถานธนานุบาล 
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สวนที่  4 
การติดตามและประเมนิผล 
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สวนที ่4 
 



 

การตดิตามและประเมนิผล 
 ๑.  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ซึ่งในการประเมินผลแผนพัฒนานั้นจะตอง ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931ลงวันที่  
14  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๒. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 ๓. สรปุผลการพัฒนาทองถิน่ในภาพรวม 

๓.๑ การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
(๑) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

  ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนา
นั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 13 (5)โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกป   
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 โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้



 

 แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 แบบที่  ๓/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
 (แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาทองถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)  
 การตดิตามและประเมนิผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวดัผลในเชงิคุณภาพ 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   
 โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 
 ๔. ขอเสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ในอนาคต 

๔.4.1 ผลกระทบนาํไปสูอนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาทองถิ่นที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับสับซอน 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาที่มีความยุงยากมากข้ึน 
๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบางเรื่อง

อาจทําไมได   
๔.4.๒ ขอสงัเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นและใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กจิกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
 ๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการได
ในปงบประมาณนั้น   
 ๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่ง
จะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

 
*************************** 
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การพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 



 

เพือ่ความสอดคลองแผนพฒันาทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 

   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 

   3.4 วิสัยทัศน (5) 

   3.5 กลยุทธ (5) 

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 

   3.8 แผนงาน (5) 

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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การใหคะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 



 

1.ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา  ลักษณะของไม/
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
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 (2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชนการศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ  การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม  การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิน่หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ 
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2.การวิเคราะห 
สภาวะการณและ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด 

20 
(5) 

 
5 



 

ศักยภาพ  คลองยุทธศาสตรจงัหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหาร รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand4.0 
 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถิ่น 

(3) 3 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
เปนตน 

(3) 3 
 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพฒันา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู
ทั่วไป เปนตน 

(3) 3 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรอืสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มี
ผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น 
ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(3) 3 

3.ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

(10) 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 



 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.4วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 5 

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกล
ยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธทีจ่ะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positionning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 5 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัดคาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 

 

605 
 
 

การพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 



 

เพือ่ความสอดคลองแผนพฒันาทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได 

ถูกตอง 

(5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง  

มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

   5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

(5) 

   5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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การใหคะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผล 
โครงการเพือ่ความสอดคลองแผนพฒันาทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 



 

ประเด็นพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

1.การสรปุสถานการณ
การพฒันา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(ใชการวิเคราะห SWOTAnalysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปจจัยและสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

10 10 

2. การประเมนิผลการนํา 
แผนพฒันาทองถิน่ไป 
ปฏบิตัิในเชงิปรมิาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามท่ี
ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหรสามารถอภิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency) ของการ
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมนิผลการนํา 
แผนพฒันาทองถิน่ไป 
ปฏบิตัิในเชงิคณุภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพฒันา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOTAnalysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand  และ Trend หรือหลัก
การบูรณาการ( Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 10 
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ประเด็นพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

5. โครงการพฒันา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 60  



 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

(5) 5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการสอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะจงจง 

(5) 5 

5.3 เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก  
ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่งคง (2)  การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่งคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา(1) 
การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ(3) การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (6)การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกัน
ได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

 (5) 5 

5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายไดเปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมคีวามมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่นมีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่ 
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล(effectiveness)ใชบอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 5 
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5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง  
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได  
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 
 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
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 7.การวดัผลในเชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ 



 

ตามที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให
บรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนา
นั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 13 (5)โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกป   
 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้   

(1) เชงิปรมิาณ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
 แผนยทุธศาสตรการพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)    
 โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  336  โครงการ 

สามารถดําเนินการได     จํานวน  183 โครงการ    
 คิดเปนรอยละ  54.44 
 แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) 
 เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา   
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59 
 แผนยทุธศาสตรการพฒันา (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖1)   
 โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  306  โครงการ 
 สามารถดําเนินการได     จํานวน  261  โครงการ    
 คิดเปนรอยละ  85.29 
 แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61) 
 เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๘๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา   
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
 แผนยทุธศาสตรการพฒันา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) 
 โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน    336 โครงการ 
 สามารถดําเนินการได     จํานวน   202     โครงการ    
 คิดเปนรอยละ   60.11 
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แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) 



 

 เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๙๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดําเนินการไดใน
อัตราท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา  
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 
 แผนยทุธศาสตรการพฒันา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
 โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน   299  โครงการ 
 คาดวาจะสามารถดําเนินการได     จํานวน   196 โครงการ    
 คิดเปนรอยละ  65.55 
 แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
 เทศบาลจะดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๙๕ ขึ้นไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตรา
ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา   
 (๒)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลไดดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชนโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไดดังนี ้
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕58 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดใน
การพัฒนาและสงเสริมการบริหารดานการบริหาร การเมืองการปกครอง ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็น
การพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเปนรอยละ  
๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพอใจถึง  รอยละ  ๖๐.๓๗  ความ
พอใจของประชาชนมากกวาปที่ผานมาเล็กนอยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินไดวาควรจะมีบริหารจัดการดําเนินงานให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้  ความพึงพอใจนาจะอยูที่รอยละ  ๘๐  
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
 ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ คิดเปนรอยละ  ๕๓.๒๘   
 ระดับพอใจ   
 - พอใจสูงสุด   รอยละ  ๕๖.๙๗   
 - พอใจต่ําสุด รอยละ  ๕๒.๑๙ 
 ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
 - พอใจสูงสุด   รอยละ ๕๔.๑๔ 
 - พอใจต่ําสุดรอยละ  ๕๑.๑๙ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ  ๖๘.๔๒   
 ระดับพอใจ   
 - พอใจสูงสุด   รอยละ  ๗๑.๙๓   
 - พอใจต่ําสุด รอยละ  ๖๕.๖๗ 
 ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา) 
 - พอใจสูงสุด    รอยละ 76.14 
 - พอใจต่ําสุด รอยละ  ๖๕.๕๓ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  รอยละ   8๐ ขึ้นไป 
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 ๒. ผลที่ไดรบัจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 



 

๒.๑ ผลที่ไดรบัหรือผลทีส่ําคญั 
ตามที่เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64  เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน 

และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดําเนินงานของ
เทศบาลนั้น  ผลที่ไดรับมีดังนี้   

1. ประชาชน/องคกรเอกชน/สวนราชการมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม 
2. ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
3. องคกรหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ  

และวางแผนแกปญหาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรรวมกัน 
 4.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
 5.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
 6.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี   
 7.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
 8. ผูสูงสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
 9.  ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ 
 ๑๐. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
 ๑๑. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย 
 12. ปญหาไขเลือดออกลดลง 
 13. ประชาชน/ชุมชนมีสวนรวมในการจัดงานประเพณีทองถิ่น 
 14. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง 
 ๑5. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 ๑6. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย 
 ๑7. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
 18. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 

 สาํหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ผลที่คาดวาจะไดรบัเพิ่มขึน้ มีดงันี ้
 ๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมา ในเขตเทศบาลทั้งหมด 
 ๒. มีสถานธนานุบาลแหงใหมเพื่อรองรับการบริการประชาชน  
 ๓. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน 
 ๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพิ่มมากข้ึน 
 ๕. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6.  โครงการ Smart City  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 7.  ติดตั้งกลอง CCTV ตามประตูเมือง จํานวน 11 ประตูเมือง ซึ่งเปนการดําเนินการเบื้องตน และขั้นตอนตอไป
สามารถเชื่อมกลองตํารวจ กลอง อบจ.ทีม่ีอยูแลว เชื่อมเขาที่ศูนยของเทศบาลที่งานเทศกิจดูแลเพื่อใหมีกลองมากขึ้น 
 8.  จัดตั้งเครือขายความรวมมือในการจัดระเบียบสายไฟ 
 9.  โครงการบําบัดน้ําเสีย 
 10. การระบายน้ําลงคลองคูเมือง 
 11. ปญหาดานสิ่งแวดลอม (ขยะมูลฝอย)   
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๒.๒ ผลกระทบ 



 

ในการดําเนนิงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการไดตามที่
ประชาชนตองการเฉลี่ย ๓ ป  รอยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขต
เทศบาล  ดังนี้ 

๑. การกอสรางถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทําให
เทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมขึ้นเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด 
กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ เทา ปาก  เปนตน 

๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมไดรับ
ความสะดวกในการใชบริการ 

๔. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางที่เปนพื้นทีซ่อยตัน 
ติดบานเรือนประชาชนอาจไดรับความเสียหาย  และเปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ 

5. โครงการเพิ่มพื้นที่ทางดานเศรษฐกิจ ขอจํากัดคือทางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไมมีที่ดิน   

 ๓. สรปุปญหาอุปสรรคการดาํเนนิงานทีผ่านมาและแนวทางการแกไข  
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖1 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 
 ปญหา 
 ๑)  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาที่ควร   
 ๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
 ๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
 ๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
 ๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได  
 อุปสรรค 
 ๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอ
และไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
 ๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
 ๓)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่  

 แนวทางการแกไข 
 (๑)  การดาํเนนิงานของเทศบาล 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปและใหมีความสอดคลองกัน 
 ๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามปกลาวคือควรจะพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  
 ๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่  ในแผนพัฒนาสามป   
 ๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
 ๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด  เชน   
การแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมขัง ถนนเปนหลุมเปนบอ 
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 (๒)  การบริการประชาชน 



 

 ๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้เพียงพอ  สะดวก  
สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกตองในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 ปญหา 
 ๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 ๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรม
และครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   
 ๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
 อุปสรรค 
 ๑)  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความตองการของ
ประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด  
 ๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอและบางรายการ
มากเกินไป  ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
  แนวทางการแกไข 
 (๑)  การดาํเนนิงานของเทศบาล 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปและใหมีความสอดคลองกัน 
 ๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป 
 ๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการ
ไดในปงบประมาณนั้น   
 ๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ 
ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    
 ๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด  เชน  การแกไข
ปญหาเรื่องน้ําทวมขัง  และปญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป 
 (๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้เพียงพอ  สะดวก  
สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกตองในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจาหนาทีเ่ทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  
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 ปญหา 
1) เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

นอยกวาปที่ผานมา  ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป  ทําใหไม
สามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด  

 ๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
 ๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
 ๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
 อุปสรรค 
 ๑)  อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

  แนวทางการแกไข 
 (๑)  การดาํเนนิงานของเทศบาล 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปและใหมีความสอดคลองกัน 
 ๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป 
 ๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการ
ไดในปงบประมาณนั้น   
 ๔)  เทศบาลฯ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    
 (๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
 ๒)  ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอี้เพียงพอ  สะดวก  
สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี   
 ๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอประจายขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาว
บอยๆ  
 ๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง
ในการบริการของเทศบาลฯ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

คณะผูจัดทํา 



 

ที่ปรึกษา 
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นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
นายคมกริช จุรีมาศ    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
นายพีรพงศ  จุรีมาศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
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นายบุญยัง ทองสุทธิ์   ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
นายวิทยา    ตรีวิเศษ    รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
วาที่รอยโทอนันต    เมาะราษี                 รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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