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คำนำ 
 

เนื ่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ .ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๒  “ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนิ นงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิน่” 

 
  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
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ส่วนที่ ๑ 
 
 

 

๑.บทนำ 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  
ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี ้  โดยมีขั ้นตอนดำเนินการ  ดังนี ้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  
ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  “ข้อ ๒7  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการ
แก้ไขแผนการดำเนนิงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ของเทศบาลให้
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
 
 

 

บทนำ 



2 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู ้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 

  ส่วนที่๑ บทนำ ประกอบด้วย 
๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
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แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

                     ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
 

 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  



4 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัตมิา
ขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรปุจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.60 400,000 0.28  กองช่าง 
รวม 1  400,000  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป  1 0.60 50,000 0.04 กองยุทธศาสตร์ฯ 

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 0.60 5,000 0.004 กองช่าง 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.70 30,000 0.02 กองสวัสดิการฯ 
รวม 5 

 
85,000 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16 8.88 1,832,000 1.30 สำนักปลัด 

➢ แผนงานการศึกษา 47 26.11 94,183,600 67.05 สำนักการศึกษา 

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 18 10 3,735,000 2.67 สำนักการศึกษา 

รวม 81  99,750,600   

 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 2.80 120,000 0.09 สำนักปลัดเทศบาล 

➢ แผนงานสาธารณสุข 24 13.33 1,899,000 1.35 กองสาธารณสุขฯ 

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 3.33 45,000 0.03 กองสวัสดิการฯ 

➢ แผนงานงบกลาง 3 1.70 34,880,400 24.83 กองสาธารณสุขฯ 

➢ แผนงานการพาณิชย์ 6 3.33 1,328,000 0.95 กองสวัสดิการฯ 
รวม 44  38,272,400   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 5 2.80 720,000 0.51 
 กองสาธารณสุขฯ, 

กองช่าง 
รวม 5  370,000   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 38  21.11 1,347,000 0.96 
สำนักปลัดฯ, 

กองยุทธศาสตร์ฯ, 
กองคลัง 

 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.60 10,000 0.007 สำนักปลัดฯ/  
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 2.80 240,000 0.17 กองสวัสดิการฯ 

รวม 44  1,597,000   

รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์  180 100 140,475,000 100  

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างโรงทำ
ปุ๋ยหมักจาก
เศษอาหาร โรง
กำจัดขยะ 
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
100 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 164) 

400,000 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 

กองช่าง 
  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 
 
 

โครงการประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1)จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จำนวน 1,500 ฉบับ เพื่อ
แจกจ่ายให้ 
1.1 ประชาชนท่ัวไป 
1.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
1.3 อปท.ท่ัวประเทศ 
1.4 นักท่องเท่ียว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 265) 

50,000 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 

งานบริการข้อมูล 
ข่าวสารท้องถิ่น 

กองยุทธศาสตร์ฯ 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การใช้ 
ผังเมืองรวมเมือง
ร้อยเอ็ด 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุทำสิ่งพิมพ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ในการสำรวจ
ผังเมืองรวม ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ตาม พ.ร.บ.กำหนดและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่  อปท. พ.ศ. 
2542 มาตรา 16(25) การผังเมือง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 167) 

5,000 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 

กองช่าง 
ฝ่ายควบคุมอาคาร 

และผังเมือง 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการฝึกอาชีพแก่

กลุ่มผู้สนใจ 
 

-เพื่อให้ความรู้และแนวทางการ
ประกอบอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 267) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล 

กองสวัสดิการฯ             

2 โครงการสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-สร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-สนับสนุนกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 268) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล 

กองสวัสดิการฯ             

3 โครงการส่งเสริม
การตลาดหน่ึงตำบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

-จัดตลาดจำหน่ายสินค้าหน่ึงตำบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ของเทศบาลและ
เครือข่ายหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท้ัง
ในและนอกพื้นท่ี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 268) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล 

กองสวัสดิการฯ             

 

แบบ ผด. ๐2 

11 



 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการออก

ตรวจท่อธาร
ประปา 
ดับเพลิง 

ออกตรวจสอบท่อธารประปาดับเพลิงร่วมกับ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ดท่ีติดตั้ง
ตามถนนสายต่าง ๆในเขตศูนย์ความร่วมมือฯ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 333) 

20,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ             

2 โครงการออก
ตรวจเครื่องเคมี
ดับเพลิง 
 

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ในเขตศูนย์ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัยฯอย่างน้อย ปีละ 2ครั้ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 333) 

20,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ             

3 โครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ในการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย ดังน้ี.- 
1. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจำนวน 20 เล่ม โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อม
ตามแผนอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
2. แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วง
ฤดูหนาวและฤดูแล้ง จำนวน 15 เล่ม 
3.แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
และวาตภัย จำนวน 15 เล่ม 
4.แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแล้ง จำนวน 15 เล่ม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 334) 

10,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

            

แบบ ผด. ๐2 

12 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
4 โครงการตรวจ

แนะนำการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ตามอาคาร 
ท่ีมีความเสี่ยง
ภัย 9 ประเภท 

- แต่งตั้งเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เพื่อการออกตรวจตามอาคารที่มี 
ความเสี่ยงภัย 9ประเภท อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง ในเขตศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสา
ธารณภัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 335) 

40,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ             

5 โครงการสั่งใช้
อปพร. 

1. จัด อปพร. ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและอำนวยความสะดวก
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลออก
ปฏิบัติหน้าท่ีทุกวันทำการในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา
06.30 – 08.30 น.และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา
15.00 -17.00 น. โรงเรียนละ 2 คน 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีประจำศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบริการประชาชนในการใช้รถใช้ 
ถนน ช่วงเทศกาลปฏิบัติหน้าท่ีเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วันรวม 14 วัน ปฏิบัติหน้าท่ีวัน
ละ 4 คนผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกัน ตลอด24ชม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 336-337) 

450,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

            

แบบ ผด. ๐2 

13 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
6 โครงการ

ฝึกอบรมอปพร. 
ฝึกอบรม อปพร.เพิ่มใหม่ตามหลักสูตรท่ี 
กระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวน 1 รุ่น 
รวม 100 คน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 338) 

350,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

7 โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และ 
สงกรานต์ รวม 7 วัน 
- ตั้งจุดเตือน และจุดบริการภายใน 
- จัดเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจำท่ีศูนย์ฯ ตลอด 24ชม. 
คอยแนะนำควบคุม และช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น วัยรุ่นหรือผู้ขับขี่
ท่ีเมาสุราตลอดจนให้บริการ และอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่ใช้เส้นทางในพื้นท่ี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 339) 

7,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 

            

8 โครงการ
ฝึกซ้อมแผน 
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

- ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยการดำเนินร่วมกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นภาคีเครือข่ายศูนย์
ความร่วมมือฯและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 340) 

80,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

แบบ ผด. ๐2 

14 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
9 โครงการจัด 

กิจกรรมวัน  
อปพร. 

ให้ อปพร.ได้มาร่วมกิจกรรมในงานวัน อปพร. 
และได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 341) 

10,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

10 โครงการ
ฝึกซ้อม
เจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์ความ
ร่วมมือด้าน 
บรรเทา 
สาธารณภัยฯ 

ฝึกซ้อมเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ความร่วมมือด้าน 
บรรเทาสาธารณภัย รวม100 คน จาก อปท. 
แต่ละแห่งดังน้ี 
1) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 50 คน 
2) อบต.เหนือเมือง20 คน 
3) อบต.รอบเมือง10 คน 
4) อบต.ดงลาน10 คน 
5) อบต.ขอนแก่น10 คน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 342) 

90,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

11 โครงการตรวจ 
ประเมินความ
พร้อมศูนย์
ความร่วมมือ 
ด้านบรรเทา 
สาธารณภัย 

ตรวจประเมินความพร้อมงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยของอปท.ท้ัง ๕ แห่งดังน้ี 
1) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 ครั้ง 
2) อบต.เหนือเมือง 2 ครั้ง 
3) อบต.รอบเมือง 2 ครั้ง 
4) อบต.ดงลาน 2 ครั้ง 
5) อบต.ขอนแก่น 2 ครั้ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 343) 

40,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

 

แบบ ผด. ๐2 

15 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
12 โครงการอบรม 

ดับเพลิงเบื้องต้น 
ให้แก่พนักงาน
สถานประกอบการ
ภายในเขตพื้นท่ี
ศูนย์ความร่วมมือ
ด้านบรรเทา 
สาธารณภัยฯ 

- อบรมพนักงานสถานประกอบการท่ีอยู่ใน
เขตพื้นท่ีศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสา
ธารณภัยฯจำนวน 100 คน ดังน้ี 
1) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 40 คน 
2) อบต.เหนือเมือง 15 คน 
3) อบต.รอบเมือง 15 คน 
4) อบต.ดงลาน 15 คน 
5) อบต.ขอนแก่น 15 คน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 344) 

40,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

13 โครงการอบรม 
ให้ความรู้แก่ 
ประชาชนด้านการ 
ป้องกันและระงับ 
อัคคีภัย 

- ฝึกอบรมประชาชนท่ัวไปท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 
ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ 
จำนวน 500 คนดังน้ี 
1) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 100คน 
2) อบต.เหนือเมือง 100 คน 
3) อบต.รอบเมือง 100 คน 
4) อบต.ดงลาน 100 คน 
5) อบต.ขอนแก่น 100 คน 
ปีละ 2 ครั้ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 345) 

40,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

 

 

แบบ ผด. ๐2 

16 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
14 โครงการประเมิน 

ความพึงพอใจของ 
ประชาชนต่อการ 
บริการของศูนย์
ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย 

- สำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
จำนวน 1,000 คน ดังน้ี 
1) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 200 คน 
2) อบต.เหนือเมือง 200 คน 
3) อบต.รอบเมือง 200 คน 
4) อบต.ดงลาน 200 คน 
5) อบต.ขอนแก่น 200 คน 
ปีละ 1 ครั้ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 346) 

5,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

15 โครงการสนับสนุน 
ศูนย์ความร่วมมือ 
ด้านบรรเทา 
สาธารณภัย 

- สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบริหาร
กิจการของศูนย์ความร่วมมือฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 347) 

600,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

ศูนย์ความร่วมมือฯ 

            

16 โครงการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย
โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

- ประสานผู้นำชุมชนท้ัง 20 ชุมชน ส่ง
ตัวแทนอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย  
- กำหนดพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงจากอัคคีภัยของแต่
ละชุมชน 
- สาธิตและฝึกการดับเพลิงเบื้องต้นใหแ้ก่
ผู้แทนชุมชน 20 ชุมชน 

20,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 

            

 

แบบ ผด. ๐2 

17 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 โครงการเชื่อมความสัมพันธไมตรี
ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับ
เทศบาลอูโคะอิซูโมะ ประเทศญี่ปุ่น 

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง
และวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกว่างซี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปรากฏตาม
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งท่ี 5/2562) 

เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีโดยการประสาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยน
ด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม 

ประเพณี กีฬา และด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น ได้พัฒนา 
การเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมต่างประเทศ 

สำหรับเป็นพื้นฐานในการสื่อสารหรือ
การศึกษาต่อ เช่น การศึกษา 
ดูงาน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย และการฝึกอบรม  
เป็นต้น 

5,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

สำนักการศึกษา 
 

       
 

   

 

แบบ ผด. ๐2 

18 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

2 โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
หน้าท่ี 274 ลำดับท่ี 10) 

- จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการสำหรับ
นักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันระดับภาค 
- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนคนเก่ง 5 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ ไทย คณิต วิทย์ สังคม 

อังกฤษ 3 ระดับ คือ ป.5 ม.2 และระดับ 

ม.5 เข้าแข่งขันระดับ ประเทศ 

40,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

 

สำนักการศึกษา             

3 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการและแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการระดับภาคและ
ระดับประเทศ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 273 ลำดับท่ี 7) 

- ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

จำนวน 350 คนร่วมจัดนิทรรศการและ
แข่งขันทางวิชาการการศึกษาระดับภาค
และระดับประเทศ 

400,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียน
อนุบาลกรแก้ว มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ปรากฏตามบัญชี
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งท่ี 2/2563) 

- จัดอบรมนิเทศติดตาม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการครูในสังกัด
เทศบาลฯ จำนวน 332 คน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 

300,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

5 โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียน
ร่วมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 278 ลำดับท่ี 15) 

เด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

80,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

20 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

6 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 273  
ลำดับท่ี 7) 

ประเมินคุณภาพโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 8 โรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 

ครั้ง 

10,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

7 โครงการนิเทศการศึกษา  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 273  
ลำดับท่ี 8) 

นิเทศติตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครู ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

5,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

8 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
275 ลำดับท่ี 1) 

นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็น
ตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 

120 คน ปีการศึกษาละ  
1 ครั้ง 

90,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

21 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

9 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 299 ลำดับท่ี 
52) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

312,800 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

10 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
หน้าท่ี 300 ลำดับท่ี 53) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญ้าม้า 

129,200 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้า 

สำนักการศึกษา             

11 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
ระดับอนุบาล (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 299 ลำดับท่ี 
51) 

นักเรียนในสังกัดได้รับสื่อการเรียน 
ครบท้ัง 712 คน 

1,013,200 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

22 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

12 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
ระดับประถมศึกษา (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
300 ลำดับท่ี 54) 

นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

5,525,300 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

13 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
294  
ลำดับท่ี 41) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

35,400 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

14 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
294 ลำดับท่ี 41) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญ้าม้า 

14,700 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้า 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

23 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

15 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 301  
ลำดับท่ี 56) 

นักเรียนในสังกัดได้รับสื่อการเรียน 
ครบท้ัง 712 คน 

143,400 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

16 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ
ประถมศึกษา (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
300 ลำดับท่ี 55) 

นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1,171,600 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

17 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 293 ลำดับท่ี 38) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

39,100 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 
 

แบบ ผด. ๐2 

24 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

18 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
293  
ลำดับท่ี 38) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญ้าม้า 

18,100 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้า 

สำนักการศึกษา             

19 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ
อนุบาล (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 293 
ลำดับท่ี 38) 

นักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

308,300 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

20 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
301 ลำดับท่ี 58) 

นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1,441,900 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

25 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

21 ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
295  
ลำดับท่ี 44) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

55,200 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

22 ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
293 ลำดับท่ี 38) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญ้าม้า 

22,800 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้า 

สำนักการศึกษา             

23 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 303  
ลำดับท่ี 63) 

นักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

202,500 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

26 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

24 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
301 ลำดับท่ี 57) 

นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1,066,400 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

25 ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
294 ลำดับท่ี 42) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

18,200 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

26 ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้า (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
294 ลำดับท่ี 42) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญ้าม้า 

8,400 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้า 

สำนักการศึกษา             

 
 

แบบ ผด. ๐2 

27 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

27 ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล-ป.6 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 303  
ลำดับท่ี 64) 

นักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

2,304,900 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

28 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน
ระดับประถมศึกษา (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
299  
ลำดับท่ี 50) 

เบิกจ่ายอัตราคนละ 1,000 บาท/ปี
การศึกษา เบิกจ่ายในอัตรา 40% รวม 

507 คน เด็กนักเรียนยากจนสังกัด
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

507,000 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

29 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 283  
ลำดับท่ี 22-23) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

946,700 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 
 

แบบ ผด. ๐2 

28 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

30 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กหนองหญ้าม้า (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
283 ลำดับท่ี 22-23) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 

391,100 
(งบอุดหนุน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้า 

สำนักการศึกษา             

31 ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล-ช้ัน 

ป.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 283 
ลำดับท่ี 22-23) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับ 

นักเรียนระดับอนุบาล-ช้ัน ป.6 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

15,478,500 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

32 ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล -ชั้น 

ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและ
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
283 ลำดับท่ี 22-23) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับ 

นักเรียนระดับอนุบาล-ช้ัน ป.6 

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและโรงเรียน
เมืองร้อยเอ็ด 

25,038,300 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนอนุบาล
ร้อยเอ็ด 

และโรงเรียนเมือง
ร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 
 

แบบ ผด. ๐2 

29 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

33 ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
กีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
283  
ลำดับท่ี 22-23) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ด   

2,880,000 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนกีฬาท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด   

สำนักการศึกษา             

34 ค่าอาหารเสริม (นม)  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 281 ลำดับท่ี 21) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาล
ร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญ้าม้า  และโรงเรียนกีฬา
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 

19,037,600 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด คนละ 7.37 บาท  
รวม 260 วัน 

352,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 

30 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หนองหญ้าม้า คนละ 7.37 บาท รวม 

260 วัน 

145,700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

  3. เพื่อจ่ายเป็นค่าอหารเสริม (นม) ระดับ
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คนละ 7.37 

บาท รวม 260 วัน 

7,291,200 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

  4. เพื่อจ่ายเป็นค่าอหารเสริม (นม) ระดับ
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด และโรงเรียนเมือง
ร้อยเอ็ด คนละ 7.37 บาท  
รวม 260 วัน 

11,248,100 โรงเรียนอนุบาล
ร้อยเอ็ด และโรงเรียน

เมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 31 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

35 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
302 ลำดับท่ี 60) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1,221,500 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

36 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
302 ลำดับท่ี 61) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

414,700 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

37 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
304 ลำดับท่ี 64) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
629,100 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 

32 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

38 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 304  
ลำดับท่ี 65) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

220,500 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

39 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 304  
ลำดับท่ี 66) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
5,246,000 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

40 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 305  
ลำดับท่ี 67) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1,658,700 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 
 
 

 

แบบ ผด. ๐2 

33 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

41 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  
(Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 305  
ลำดับท่ี 69) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
388,000 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

42 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 305  
ลำดับท่ี 69) 

นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

405,000 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

43 ค่าหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.
1-ม.6 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 306 
ลำดับท่ี 70) 

นักเรียนระดับ ม.1-ม.6 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1,839,700 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 
 
 

แบบ ผด. ๐2 

34 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

44 ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 306  
ลำดับท่ี 71) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
583,000 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

45 ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 306  
ลำดับท่ี 72) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
200,800 
(งบอุดหนุน) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

35 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

46 โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
หน้าท่ี 308  
ลำดับท่ี 76) 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการนักเรียน  
ป.5-6 และนักเรียน อบ.2 จำนวน 900 

คน 8 กลุ่มสาระ 1 กลุ่มปฐมวัย 

140,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

47 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
หน้าท่ี 307 ลำดับท่ี 75) 

รับชาวต่างชาติมาช่วยพัฒนาการเรียน
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน 

2,196,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

36 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 โครงการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 331  
ลำดับท่ี 34) 

ให้การสนับสนุนยุวพุทธิกสมาคม
จังหวัดร้อยเอ็ด 

5,000 
(งบเทศบาล) 

 สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 37 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

2 โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 
ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
หน้าท่ี 309-310 ลำดับท่ี 1) 

ทำการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  ดังน้ี 
1 ฟุตบอล อายุ 12,14,16,18 ปี 
รุ่นละ 18 คน รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล อายุ 12,14,16,18 ปี  
รุ่นละ 12 คน รวม 48 คน 
3. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง อายุ 
12,14,16,18 ปี รุ่นละ 12 คน รวม 
96 คน 
4. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง   
อายุ 12,14,16 ,18 ปี รุ่นละ 2 คน 
รวม 16 คน 
5. เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 5 คน รวม 40 คน 
6. เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 4 คน รวม 32 คน 
7. เปตอง ชาย/หญิง อายุ 12,14, 
16,18 ปี รุ่นละ 6 คน รวม 48 คน 

500,000 
(งบเทศบาล) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักการศึกษา             

 
 

แบบ ผด. ๐2 

28 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  8. กรีฑา ชาย/หญิง อายุ 12,14,16, 
18 ปี รุ่นละ 15 คน รวม 120 คน 
9. หมากรกุ ชาย/หญิง อายุ 12,14,16, 
18 ปี รุ่นละ 2 คน รวม 16 คน 
10. หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 2 คน รวม 16 คน 
11. บาสเกตบอล ชาย/หญิง  
อายุ 16,18 ปี รวม 48 คน 
12. แบตมินตัน อายุ 12,14,16,18 ป ีรุ่น
ละ 4 คน  รวม 32 คน 
13. วิ่งมินิมาราธอน รุ่น 12,14,16, 
18 ปี รุ่นละ 4 คน รวม 16 คน 

               

 

แบบ ผด. ๐2 

39 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 311-312 ลำดับท่ี 
2) 

ทำการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  ดังน้ี 
1 ฟุตบอล อายุ 12,14,16,18 ปี 
รุ่นละ 18 คน รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล อายุ 12,14,16,18 ปี  
รุ่นละ 12 คน รวม 48 คน 
3. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 12 คน รวม 96 คน 
4. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง   
อายุ 12,14,16 ,18 ปี รุ่นละ 2 คน 
รวม 16 คน 
5. เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 5 คน รวม 40 คน 
6. เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 4 คน รวม 32 คน 
7. เปตอง ชาย/หญิง อายุ 12,14, 16,18 
ปี รุ่นละ 6 คน รวม 48 คน 
8. กรีฑา ชาย/หญิง อายุ 12,14,16, 18 ปี 
รุ่นละ 15 คน รวม 120 คน 

600,000 
(งบเทศบาล) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

40 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  9. หมากรกุ ชาย/หญิง อายุ 12,14,16, 18 
ปี รุ่นละ 2 คน รวม 16 คน 
10. หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 2 คน รวม 16 คน11. 
บาสเกตบอล ชาย/หญิง  
อายุ 16,18 ปี รวม 48 คน 
12. แบตมินตัน อายุ 12,14,16, 
18 ปี รุ่นละ 4 คน  รวม 32 คน 
13. วิ่งมินิมาราธอน รุ่น 12,14,16, 18 ปี 
รุ่นละ 4 คน รวม 16 คน 

               

 

 

แบบ ผด. ๐2 

41 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
313-314 ลำดับท่ี 3) 

ทำการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา  ดังน้ี 
1 ฟุตบอล อายุ 12,14,16,18 ปี 
รุ่นละ 18 คน รวม 72 คน 
2. ฟุตซอล อายุ 12,14,16,18 ปี  
รุ่นละ 12 คน รวม 48 คน 
3. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 12 คน รวม 96 คน 
4. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง  
อายุ 12,14,16 ,18 ปี รุ่นละ 2 คนรวม 
16 คน 
5. เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 5 คน รวม 40 คน 
6. เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 4 คน รวม 32 คน 
7. เปตอง ชาย/หญิง อายุ 12,14, 16,18 
ปี รุ่นละ 6 คน รวม 48 คน 
8. กรีฑา ชาย/หญิง อายุ 12,14,16, 18 ปี 
รุ่นละ 15 คน รวม 120 คน 

500,000 
(งบเทศบาล) 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

42 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  9. หมากรกุ ชาย/หญิง อายุ 12,14,16, 18 
ปี รุ่นละ 2 คน รวม 16 คน 
10. หมากฮอส ชาย/หญิง อายุ 12, 
14,16,18 ปี รุ่นละ 2 คน รวม 16 คน 
11. บาสเกตบอล ชาย/หญิง  
อายุ 16,18 ปี รวม 48 คน 
12. แบตมินตัน อายุ 12,14,16, 
18 ปี รุ่นละ 4 คน  รวม 32 คน 
13. วิ่งมินิมาราธอน รุ่น 12,14,16, 18 ปี 
รุ่นละ 4 คน รวม 16 คน 

               

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน นอกระบบ
การศึกษาในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 313-
314 ลำดับท่ี 3) 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จำนวน 40 คน 
100,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

43 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

6 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- 
ยุวกาชาดและเนตรนารี กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 321 ลำดับท่ี 16) 

นำลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตรนารี 
ป.5 ป.6 และ ม.1-3 เข้าค่ายพักแรม 

จำนวน 1,200 คน  

100,000 
(งบเทศบาล) 

ณ โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

7 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาดร่วมกับสมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ
จังหวัดร้อยเอ็ด (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 316  
ลำดับท่ี 6) 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาดร่วมกับสหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติ (FIVB) กับสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทยและจังหวัดร้อยเอ็ด 

500,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ้าม้าฯ 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

44 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

8 โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขัน
กีฬาความเป็นเลิศ  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 320  
ลำดับท่ี 14) 

ฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬารายการ
ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

150,000 
(งบเทศบาล) 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

9 โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ พลาญ
ชัยคัพ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 323 
ลำดับท่ี 20) 

จัดการแข่งขันตะกร้อให้กับเด็ก เยาวชน 

ตลอดจนประชาชนท่ัวไปภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง 

150,000 
(งบเทศบาล) 

ลานสาเกตนคร 
สวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

10 โครงการจัดงานเสริมสุขรับขวัญ 
วันปีใหม่เค้าดาวน์ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
326 ลำดับท่ี 25) 

- จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปล่อยนก 
ปล่อยปลา 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและ
ดนตรี 
- การละเล่นพื้นเมืองและการละเล่นรื่น
เริง 
- การจุดพลุ แสดงแสงสีเสียง  

50,000 
(งบเทศบาล) 

ลานสาเกตนคร 
สวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา 
 

       
 

   

11 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 325  
ลำดับท่ี 24) 

- จัดการแข่งขันมวยบึงพลาญชัย 
- จัดประกวดอาหารอีสาน 
- จัดประกวดผู้สูงอายุ 
- จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 
- รางวัลสมมนาคุณการแข่งขันประเภท
ต่างๆ 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ลานสาเกตนคร 
สวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 

46 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

12 โครงการจัดงานประเพณี 
บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
325 ลำดับท่ี 23) 

- สนับสนุนการจัดงานประเพณี 
บุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด 
- จัดการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง 

30,000 
(งบเทศบาล) 

ลานสาเกตนคร 
สวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

13 โครงการสักการะเจ้าพ่อ 
มเหศักดานุภาพ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน้าท่ี 
327 ลำดับท่ี 28) 

- จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาล 
เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ  
(กำหนดจัดพุธแรกของเดือน 6) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

วัดบูรพาภิราม สำนักการศึกษา             

14 โครงการจัดงานบุญซำฮะและ
สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 327  
ลำดับท่ี 29) 

- จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลเจ้า
พ่อหลักเมืองร้อยเอ็ด 

20,000 
(งบเทศบาล) 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ร้อยเอ็ด 

สำนักการศึกษา             

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

15 โครงการจัดงานประเพณีสืบสาน
ตำนานเทียนเข้าพรรษา 101 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 327  
ลำดับท่ี 27) 
 

- จัดขบวนแห่เทียนพรรษา, จัดประกวด
ซุ้มหล่อเทียนพรรษา, พิธีหล่อเทียน
พรรษา, รางวัลสมมนาคุณการประกวด
ประเภทต่างๆ พิธีเวียนเทียนรอบบึงพลา
ชัย 

100,000 
(งบเทศบาล) 

สวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์

ร้อยเอ็ด  
และบึงพลาญชัย 

สำนักการศึกษา             

16 โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด หน้าท่ี 329  
ลำดับท่ี 32) 

- จัดกิจกรรมปฏิบัติตนแสดงตน 
เป็นพุทธมามาะกะ 
- พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามาะกะ 
- กิจกรรมฐานธรรมะ 

100,000 
(งบเทศบาล) 

วัดบูรพาภิราม สำนักการศึกษา             

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

17 โครงการแข่งขันเป่าโหวด  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
หน้าท่ี 89 ลำดับท่ี 5) 

จัดกิจกรรมประกวดเป่าโหวด 
เครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
แบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ 
1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
2. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
3. รุ่นประชาชนท่ัวไป 

5,000 
(งบเทศบาล) 

ลานกิจกรรม 
หน้าหอโหวด 101 

สำนักการศึกษา 
 

       
 

   

18 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว “หอ
โหวด 101 ROI ET TOWER” 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2563 
หน้าท่ี 32 ลำดับท่ี 2) 

จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
ในรูปแบบการจัดงานแบบร่วมสมัย 

ประกอบด้วย 
- จัดนิทรรศการ 
- ประดับตกแต่งสถานท่ี 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- รับรองผู้ร่วมงานและผู้ประกอบ
กิจกรรม 

755,000 
(งบเทศบาล) 

หอโหวด 101 
สวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด  

 

สำนักการศึกษา         
 

   

แบบ ผด. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการ

จัดระบบความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ภายในเขต
เทศบาล 

1. จัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อยให้แก่
ตลาดสดของเทศบาลท้ัง 3 แห่ง ได้แก่ 
- ตลาดสระทอง 
- ตลาดทุ่งเจริญ โต้รุ่ง 
- ตลาดหนองแคน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 349) 
2. จัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อยในงาน
ประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆภายในเขต
เทศบาล สำหรับประชาชนท่ีมีความสนใจ
เข้าใจเข้ามาจำหน่ายสินค้า 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 350) 
3. จัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อยให้แก่
กลุ่มผู้ประกอบการค้าท่ีจำหน่ายสินค้าอยู่ในท่ี
หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น 
ทางเท้า 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 349) 
4. จัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อยให้แก่
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆท่ีประกอบ
กิจการค้าขายอยู่บนถนนทุกสายภายในเขต
เทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 404) 

40,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 
 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานรักษาความสงบฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 
 
 
 
งานรักษาความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 
งานรักษาความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 
 
งานรักษาความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

      
 
 
 

      

แบบ ผด. ๐2 

50 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
 

 
 

 
 
 
 

5. จัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อย กลุ่ม
ผู้ประกอบการรถบรรทุกรับจ้างทุกประเภทท่ี
วิ่งเข้าออก หรือวิ่งภายในเขตเทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 350) 

10,000 
 
 
 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานรักษาความสงบฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 

            

2 โครงการ
กวดขันการปิด
ประกาศ 
 
 

เฝ้าระวังและกวดขันการติดแผ่นป้ายโฆษณาท่ี
ไม่ได้รับอนุญาตหรือใบปลิวในที่หรือทาง
สาธารณะต่าง ๆภายในเขตเทศบาล เช่น ตู้
โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า เป็นต้น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 351) 

10,000 
 
 

 
 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานรักษาความสงบฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 

            

3 โครงการ
ควบคุมการ
โฆษณาโดยใช้
เครื่องขยาย
เสียง 

เฝ้าระวังการโฆษณาใช้เสียงและรถแห่โฆษณา 
เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุรำคาญ และ
ควบคุมมิให้ใช้เสียงนอกเหนือจากใบอนุญาต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 351) 
 

10,000 
 
 

 
 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานรักษาความสงบฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 

            

4 โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพของ
บุคลากร 

ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้แก่
เจ้าหน้าท่ีสังกัดงานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 351) 
 

10,000 
 
 

 
 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานรักษาความสงบฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 

            

 

แบบ ผด. ๐2 

51 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
5 โครงการสร้าง

เสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพของ
บุคลากร 

ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้แก่
เจ้าหน้าท่ีสังกัดงานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 351) 
 

10,000 
 
 

 
 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

งานรักษาความสงบฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการ

รณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อท่ีพบ
ตามฤดูกาล  

๑.  ขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินงาน 
๒.  จัดต้ังทีมสอบสวนโรคร่วมกับภาคี
เครือข่ายสุขภาพเช่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ 
๓.  ให้ความรู้แก่ อสม. , ครู, นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไปในการป้องกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล 
๔.  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, ป้ายไวนิล, แผ่น
พับ, รณรงค์จัดนิทรรศการให้ความรู้ 
๕.  แจกอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากาก
อนามัย, เจลล้างมือ, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
๖.  ประเมินผลโครงการ 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

- สถานศึกษา
ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  
-ประชาชน
ท่ัวไปในเขต
เทศบาล 
 

-งานป้องกันและ
ควบคุมโรค 
กองสาธาณสุชและ
สิ่งแวดล้อม  เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
-สาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
-สาธารณสุขอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาลท่ัวไป
ขนาดใหญ่จุรีเวช 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2 โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

1. จัดทำเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือและ
สารเคมี 
3. จัดเตรียมทีมสอบสวนและควบคุมโรค 
4. แจกจ่ายทรายกำจัดลูกน้ำให้กับ อสม. 
โรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 

250,000 
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

- กองสาธารณสุขฯ 
 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
3 โครงการ

สาธารณสุข
สัมพันธ์
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

1. จัดทำเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ อสม. คณะกรรมการชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ และกลุ่มจิตอาสาร่วมออกให้บริการ
ประชาชน 
3. จัดเตรียมเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ 
4. ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนท่ีด้านสุขภาพในชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ 
5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

80,000 
(งบ กปสท.) 

 

ชุมชน ๒๐ 
ชุมชน ในเขต
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

            

4 โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
พระภิกษุ 
สามเณรใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

-จ ัดทำโครงการเพ ื ่อขออน ุม ัต ิ  และขอสน ับสนุน
งบประมาณ 
-จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆให้เพียงพอใน
การดำเนินงาน 
-ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงานฯ โดยออกตรวจคัดกรอง
สุขภาพ และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่พระภิกษุ 
สามเณร 
-บันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ และประเมินภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค พร้อมกับแจ้งให้พระภิกษุและ
สามเณรที่เข้าร่วมโครงการทราบ 
-อบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) ทุกวัดเป็นแกน
หลักขับเคลื่อนสุขภาพ ตามหลักพระธรรมวินัย 
-ตรวจติดตามประเมินผล(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 366) 

๓๐,๐๐๐ -ชุมชนในเขต
เทศบาล ๒๐
ชุมชน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
-ชุมชนในเขต
เทศบาล๒๐
ชุมชน 
-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีมีเด็ก
อายุ ๐-๕ ปี 

-งานควบคุม
และป้องกันโรค
ไม่ติดต่อฯ  
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 

            

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
5 โครงการ

ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖5 

๑.จัดทำเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
๒.สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจากทะเบียนใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 พร้อมกับประชาสัมพันธ์
โครงการฯ โดยเจ้าหน้าท่ีร่วมกับ อสม., อผส. จัดทำ
ทะเบียนผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน 
๓.จัดประชุม สัมมนา  ผู้สูงอายุ ท้ังในและนอกสถานท่ี
ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ  เดือนละ ๑ ครั้ง โดย
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเป็นการส่งเสริมท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่าง
ครอบคลุม 
๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ทะนุบำรุงศาสนสถานท่ี
สาธารณะต่างๆ  
๕. จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ  เช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัด
ประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี  กิจกรรมทำบุญตักบาตร  กิจกรรม
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี  และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ  
๖. จัดตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุ 
๗. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ำ 
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข    
กองสาธาณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

            

แบบ ผด. ๐2 

55 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
6 โครงการ

ห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565 
 

๑.จัดทำเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
๒.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ อผส. อสม. คณะกรรมการ
ชุมชน และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
๓.อบรมพัฒนาความรู้ ฟื้นฟูทักษะของอาสาสมัครดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ และความ
มั่นใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
๔.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วย
เรื้อรัง เยี่ยมเครือข่ายผู้สูงอายุโดยทีมอาสาสมัครดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และส่งต่อการดูแลแก่ศูนย์
แพทย์ โรงพยาบาลในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๕.ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 

100,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-ห้องประชุม
สุนทรเทพ 
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-บ้านผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
กองสาธาณสุช
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ท่ัวไปขนาด
ใหญ่จุรีเวช 

            

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
7 โครงการจัดบริการ

ดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง ขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
LTC จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นท่ีเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

1.ศูนย์จัดทำโครงการและข้อเสนอโครงการพร้อม
สรุปแผนการดูแลรายบุคคล เพื่อขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการดูแลระยะยาวฯต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2.จัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ตามแผนการดูแลรายบุคคล (CP) โดยบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง ณ ท่ีครัวเรือน 
3.สรุปผลโครงการ 
 

180,000 -บ้านผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพิ่
งพิง ในชุมชน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 

-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ท่ัวไปขนาดใหญ่
จุรีเวช 

            

8 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือ 
 

- ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในตลาดให้ถูก
หลักสุขาภิบาล 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค 
การตรวจสอบมาตรฐาน 
เครื่องชั่ง ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร 
- อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าในตลาด 
- กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคในตลาด 
- จัดระเบียบภายในตลาด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 373) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

- ตลาดสด
เทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 
ท้ัง 3 แห่ง 
 

- งานบริหาร
จัดการตลาด 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
9 โครงการสุขาภิบาล

อาหารในโรงเรียน 
- อบรมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ี 
ในสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
- ตรวจประเมินโรงอาหารในสถานศึกษา 
ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 376) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 

-ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและเจ้าหน้าท่ี
ในโรงเรียน ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- โรงอาหารใน
สถานศึกษา ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- งาสุขาภิบาล 
อาหาร 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

            

10 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
สถานบริการแต่งผม 
-เสริมสวย เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 

- สำรวจ/ตรวจประเมินสถานบริการ 
แต่งผม -เสริมสวย ภายในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
- กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการสถาน
บริการแต่งผม -เสริมสวย ภายในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ประกวดสถานบริการแต่งผม -เสริม
สวย ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- สนับสนุนส่งเสริมและขยายผล 
การดำเนินงานของชมรมช่างผม-เสริม
สวย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 372) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

- สถานบริการแต่งผม -
เสริมสวย ภายในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

- งาสุขาภิบาล 
อาหาร 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
11 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
สำรวจสถาน
ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 

- ออกสำรวจข้อมูลและให้ความรู้
เกี่ยวกับการขออนุญาตสถาน
ประกอบการฯ ตามถนนสายต่างๆ ใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 437) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

- สถานประกอบการ 
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

- งานสุขาภิบาล
สถานประกอบการ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

            

12 โครงการบริการต่อ
ใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 
 

- ออกให้บริการต่อใบอนุญาตสถาน
ประกอบการฯ ตามถนนสายต่างๆ   
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นอกเวลา
ราชการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 438) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

- สถานประกอบการ  
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

- งานสุขาภิบาล
สถานประกอบการ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

            

 
 

แบบ ผด. ๐2 59 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
13 โครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

- จัดทำเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
- สำรวจข้อมูลนักเรียน 
- จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ไว้ใช้ในห้องปฐมพยาบาล 
- ออกอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพ
นักเรียน ,ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
, เจาะเลือดปลายน้ิวดูภาวะโลหิตจาง, 
ให้วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ , ๕ 
และ ๖ 
- อบรมนักเรียนแกนนำอาสาสมัคร
สาธารณสุขในโรงเรียน 
- สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมอืงร้อยเอ็ด 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๑   
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
14 โครงการแว่นแก้วเพ่ือ

น้อง  ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

- จัดทำเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
- ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
๑ และครูอนามัยโรงเรียน เรื่องการ
ตรวจวัดสายตาด้วยตนเอง และการลง
บันทึกข้อมูล  
- คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ตรวจสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญทางตา 
และตัดแว่นสายตาประกอบเลนส์ 
- มอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนท่ีมี
ความผิดปกติทางสายตา 
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด -ร้าน
พยาบาลการแว่น 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

            

 

แบบ ผด. ๐2 61 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
15 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

-ร่วมมือกับ อสม.ตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมถึง
ค้นหากลุ่มเสี่ยงให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน 
-รวบรวมและบันทึกข้อมูลของ
ประชากรในเขตรับผิดชอบ ลงระบบ 
HOSXP_PCU 
-จัดแยกประเภทของประชากรหลัง
สำรวจ แบ่งเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มเสี่ยงสูง 
-จัดให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตนเอง 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มเสี่ยงสูง โดยใช้หลัก 3อ 2ส 
การออกกำลังกาย  
-ติดตามผลการดำเนินงาน หลัง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค้นหากลุ่ม
ผู้ป่วยรายใหม่ 
-สรุปผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุด
โครงการ 
 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ 7 ชุมชน 
ได้แก่ 
-วัดบึง 
-ศิริมงคล 
-ท่านคร 
-วัดป่าเรไร 
-บขส. 
-วัดเหนือ 
-วัดคุ้ม 

 

-งานควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อและ
สารเสพติด  
-ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 
เทศบาล1 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

            

 

แบบ ผด. ๐2 

62 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
16 โครงการคัดกรอง

มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกใน
เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด   

-อบรมฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องแก่ อสม.เกี่ยวกับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม  
-ร่วมมือกับ อสม. เก็บข้อมูลและ
แบบสอบถาม การตรวจเต้านมและการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกแก่ประชาชนใน
ชุมชน 
-การตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก โดยวิธีตรวจ pap 
smearรวมถึงส่งต่อ ผู้ท่ีได้รับการตรวจ
แล้วมีผลผิดปกติให้ได้รับการรักษาตาม
สิทธิ์ 
-รวบรวมและบันทึกข้อมูลของ
ประชากรในเขตรับผิดชอบ ลงระบบ 
HOSXP_PCU 
-ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ 7 ชุมชน 
ได้แก่ 
-วัดบึง 
-ศิริมงคล 
-ท่านคร 
-วัดป่าเรไร 
-บขส. 
-วัดเหนือ 
-วัดคุ้ม 

 

-งานควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อและ
สารเสพติด  
-ศูนย์บริการ 
สาธารณสุขเทศบาล
1 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 

63 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
17 โครงการป้องกันโรค

ขาดสารไอโอดีน ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

-จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
-ชี้แจงนำนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การเป็นหมู่บ้านไอโอดีน  
-กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ
ของสารไอโอดีนและการตรวจหาสาร
ไอโอดีนในกลุ่มเด็กวัยเรียน 
-กิจกรรมบูรณาการให้ความรู้แก่แกน
นำนักเรียน อย. น้อย ร่วมกับโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-สนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/รร.ในเขตเทศบาล/รร.ท่ี
มีเด็กอายุ 0-5 ป/ีประชาชน 
-ตรวจ ติดตามประเมินผล 
 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-ชุมชนในเขตเทศบาล 
๒๐ชุมชน 
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
-ชุมชนในเขตเทศบาล
๒๐ชุมชน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
เด็กอายุ ๐-๕ ปี 

-งานควบคุมและ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
และสารเสพติด 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

            

 

แบบ ผด. ๐2 

64 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
18 โครงการส่งเสริม

สุขภาพเด็กแรกเกิด
ถึง ๕ ปี 

1.จัดเตรียมแผนงานโครงการ               
๒.จัดเตรียมคู่มือเอกสารท่ีใช้ในการ
อบรม 
 3.ประสานงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
4.ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กแรกเกิดถึง 
๕ ปี และประเมินภาวะทุพโภชนาการ
ต่อเนื่องทุก  ๓ เดือน 
5.เยี่ยมติดตามประเมินและแก้ไข
ภาวะทุพโภชนาการ 6.จัดกิจกรรมอบ
รบให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองเด็ก 
7. มีการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
แรกเกิดถึง ๕ ปี 
9.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
10. ประเมินการดำเนินงานโครงการ 

40,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-ศสมช.ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
19 โครงการป้องกัน

และควบคุมภาวะ
โภชนาการเกินใน
เด็กและเยาวชน  
เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

1. ขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินงาน 
2.ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบและสำรวจภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียนตามมาตรฐานกรมอนามัย 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมและให้
ความรู้แก่เด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการเกิน  
4.ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

50,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

- ห้องประชุมสุนทร 
เทพชั้น 3 
-โรงแรมสาเกตนคร 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

แบบ ผด. ๐2 

66 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
20 โครงการป้องกันและ

ควบคุมวัณโรคใน
เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

1.อบรมฟ้ืนฟูวิชาการ 
2.อบรมพ่ีเลี้ยงการกินยาในผู้ป่วยวัณ
โรครับประทานยาติดต่อกัน 6 เดือน 
3.จัดระบบติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ
งานคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลร้อยเอ็ด                                                                                                             
4.ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ค้นหาผู้ป่วย
และผู้สัมผัสโรคในชุมชน / โรงเรียน  
5.ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลุ่ม
ผู้สัมผัสโรค 
6.ติดตามรักษาระบบผู้ป่วยมีพี่เล้ียงกิน
ยา (T.B DOT)  
7.ติดตามและประเมินผลในโครงการ ฯ 
                                                                                             

15,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-ศสมช.ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
21 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการ
ดำเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพภาค
ประชาชน 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินงานสร้างสุขภาพในชุมชนแก่
เจ้าหน้าท่ีปรึกษา ผู้นำชุมชน  
อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชมรม
สร้างสุขภาพในชุมชน 
๒. อบรมวิชาการต่อเน่ืองและนิเทศ
งานอาสาสมัครสาธารณสุข เดือนละ 1 
ครั้ง ในวันท่ี 25 ขอทุกเดือน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ติดตามความก้าวหน้า 
รับทราบสถานการณ์และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานในชุมชน 
-สนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำ
สุขภาพประจำครอบครัวผู้สูงอายุและ
องค์กรชุมชนอื่นๆประชุมปรึกษาหารือ 
ติดตามปัญหา 

๒๖๔,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จำนวน ๒๔๔ คน แกน
นำสุขภาพในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

-งานป้องกันและ
ควบคุมโรค 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-สาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
-สาธารณสุขอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาลท่ัวไป
ขนาดใหญ่จุรีเวช 

๒๕ ๒๕ ๒๘ ๒๕ ๒๖ ๒๕ ๒๕ ๒๔ ๒๑ ๒๖ ๒๓ ๒๕ 

 

แบบ ผด. ๐2 

68 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
22 โครงการเก่งก่อนเกิด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๑. อสม.สำรวจหญิงตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอด พร้อมทีม จนท.ลงเยี่ยม
ประเมินและรณรงค์ฝากครรภ์ครั้งแรก
อายุครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ 
๒. อบรมความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอดพร้อมท้ังผู้ดูแล เขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
๓. เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด 
เขตเทศบาลเมือง (อย่างต่อเนื่อง) 
๔.รณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนใน
หญิงตั้งครรภ์ 
๕. สร้างเครือข่ายอาสาสมัครนมแม่ 
๖. ประเมินโครงการ 
 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

-หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลัง คลอด 
ทารกในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

 

-งานป้องกันและ
ควบคุมโรค 
กองสาธาณสุชและ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาลท่ัวไป
ขนาดใหญ่จุรีเวช 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
23 โครงการส่งเสริม

เรียนรู้เพศศึกษา 
๑. ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. อบรมกลุ่มเป้าหมายในการให้
ความรู้การป้องกันและโรคเพศศึกษา
รวมท้ังให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญํติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๒๕๕๙ 
๓. รณรงค์วันเอดส์โลก 
๔.รณรงค์วันแห่งความรัก ๑๔  ก.พ 
๒๕๖๔ 
๕. รณรงค์ให้ความสำคัญกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 
๖. ประเมินโครงการ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ กปสท.) 

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
๑๑ โรงเรียน 
-ประชาชนท่ัวไปใน
เขตเทศบาล 

 

-งานป้องกันและ
ควบคุมโรค 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-สาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
-สาธารณสุขอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาลท่ัวไป
ขนาดใหญ่จุรีเวช 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
24 โครงการอบรม

เครือข่ายป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  
ปีงบประมาณ  
๒๕๖๕ 
 

๑. ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. อบรมกลุ่มเป้าหมายในการให้
ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในชุมชน เช่น ไวรัสโคโรน่า 
2019 โรคไข้เลือดออก  
๓. รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกการ
กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
๔. ประเมินโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 376) 
 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

- โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
๑๑ โรงเรียน 
-ประชาชนท่ัวไปใน
เขตเทศบาลท้ัง ๒๐ 
ชุมชน 

 

-งานป้องกันและ
ควบคุมโรค 
กองสาธาณสุชและ
สิ่งแวดล้อม  
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
-สาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
-สาธารณสุขอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
-โรงพยาบาลท่ัวไป
ขนาดใหญ่จุรีเวช 

            

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐาน
หอพักในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

- อบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย/ด้าน
สุขลักษณะและอนามัย/ด้านป้องกัน 
อัคคีภัย/ด้านความปลอดภัย 
- ตรวจแนะนำสถานประกอบการในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 383) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ภายในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

            

2 โครงการรณรงค์เพื่อ 
ป้องกันยาเสพติดใน 
ชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 20 
ชุมชน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ 
จำนวนประชากร 
- ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 383) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ภายในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

            

3 โครงการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยในเขต 
เทศบาล 

- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ท้ัง 20 ชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 380) 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ภายในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
4 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 
- ออกสำรวจคนพิการในเขตเทศบาลทุก
ชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลและแยกประเภทคน
พิการ 
- จัดอบรมผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับความรู้ด้าน
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ 
- ส่งเสริมการตั้งชมรมคนพิการ 
- ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการแต่ละประเภท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 381) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการพัฒนาด้าน
สตรีและครอบครัว 

- อบรมความรู้ให้แก่สตรีด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และครอบครัวท้ัง 20 ชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 380) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการพัฒนาและ 
ควบคุมการฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ 

- อบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายการ
ฌาปนกิจ 
- ออกตรวจแนะนำเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ ถึง
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและ
รายงานต่างๆ 
- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือลงพื้นท่ี
แนะนำประชาชนให้ทราบเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกและการจัดต้ังสมาคมการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 382) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
- ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิในเขตเทศบาลได้รับเบ้ียยัง
ชีพในการดำรงชีวิต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 386) 

29,358,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

- ผู้พิการที่มีสิทธิในเขตเทศบาลได้รับเบี้ยยัง
ชีพในการดำรงชีวิต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 386) 

5,270,400 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการเบี้ยยังชีพ 
ป่วยเอดส์ 

- ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ท่ีเปิดเผยตนในเขต
เทศบาลได้รับเบ้ียยังชีพในการดำรงชีวิต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 386) 

252,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการทำบุญ

ตลาด 
 
 
 

- จัดกิจกรรมทำบุญตลาดและบวงสรวง
ศาลพระภูมิเจ้าท่ีในตลาดสดเทศบาลท้ัง 
3 แห่ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 377) 
 

60,000 
 
 
 
 

- ตลาดสดสระทอง 
- ตลาดสดหนองแคน 
- ตลาดสดทุ่งเจริญ 
 

 

- งานบริหาร
จัดการตลาด 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

            

2 โครงการปรับปรุง
และพัฒนาตลาด
สระทอง 
ตามมาตรฐานตลาด
สดน่าซ้ือ 
 

- ก่อสร้างโซนค้าส่งตลาดสระทอง 
ให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ  
ของกรมอนามัย 
 

1,105,000 
 

- ตลาดสระทอง 
 

- งานบริหาร
จัดการตลาด 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

            

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการบ้านพักสุนัข

จรจัด   เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การดูแล 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง 
และผลกระทบของการท้ิงให้กลายเป็น
สัตว์จรจัด 
-ดูแลสุนัขจรจัดภายในบ้านพักสุนัขจร
จัด(ฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน ดูแล
สุขภาพเบ้ืองต้น) 
-จับสุนัขจรจัดท่ีสร้างปัญญากับชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 384) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

- ชุมชน 20 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  

 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

       

     

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อจากสัตว์สู่
คน 
 

-สำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงในเขต 
-เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการระบาด 
-ออกควบคุมเมื่อเกิดการระบาด 
-ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 384) 

5,000 
(งบเทศบาล 

- ชุมชน 20 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-ปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
-ปศุสัตว์อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 
    

 
    

     

3 โครงการพัฒนา
สถานท่ีจำหน่าย
เนื้อสัตว์สะอาด
ปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 
 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขศาสตร์ที่
ดีเกี่ยวกับการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
-สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง 
จากตัวอย่างส่งตรวจ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 385) 

35,000 บาท 
(งบเทศบาล) 

ตลาดสดเทศบาล ใน
เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดท้ัง 3 แห่ง 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-ปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
-ปศุสัตว์อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด           

  

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
4 โครงการรณรงค์ฉีด

วัคซีน ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 
 

-สำรวจประชากรสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
-ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 
-บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่ี
สถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 384) 

23,000บาท 
(งบเทศบาล) 

- ชุมชน 20 ชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  

(เป้าหมาย 3,700ตัว) 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-ปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
-ปศุสัตว์อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

            

แบบ ผด. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 

โครงการจัดมุม
สวนหย่อมเป็นจุด
ถ่ายภาพท่ีระลึกใน
บึงพลาญชัย 
 

-จัดซ้ือพันธุ์ไม้สีสันต่างๆ นำมาจัดเป็นมุม
ถ่ายภาพบริเวณสนามหลังศูนย์ 
ฟิตเนต เพื่อเพิ่มจุดถ่ายภาพท่ีระลึก
ภายในบึงพลาญชัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 391) 

100,000 
 
 
 

 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 
 

กองช่าง 
(งานสวนสาธารณะ) 

 
 
 

            

2 โครงการปลูกหญ้า
แฝก 

-จัดพ้ืนท่ีรอบคลองคูเมืองจากขอบกั้นดิน
ประมาณ 0.30 เมตร ตลอดแนว 2 ฝั่ง  
-จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ทุกๆ 3 
เดือน จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 392) 

100,000 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 
 

กองช่าง 
  (งานสวนสาธารณะ) 

            

3 
 
 
 
 

โครงการปลูก
จิตสำนึกการพัฒนา
ความสะอาดในบึง
พลาญชัย 

ให้บึงพลาญชัยมีความสะอาด สวยงาม 
ตลอดเวลา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 390) 

20,000 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 

กองช่าง 
  งานสวนสาธารณะ 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
4 โครงการพัฒนาการ

รักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

- อบรมและรณรงค์คัดแยกขยะในวัน
เด็กแห่งชาติ 
- รณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุ
อาหาร 
- อบรมให้ความรู้ 
การจัดการขยะชุมชนตามหลัก 3Rs 
- อบรมพนักงานเก็บขนขยะ และแกน
นำรักษาความสะอาดในชุมชน 
- อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 395) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

- เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
- ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

- งานรักษาความ
สะอาด ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

5 โครงการปลูก
จิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ 
2564 
 

-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมให้พนักงานเก็บขนขยะมูล
ฝอย และแกนนำรักษาความสะอาดใน
ชุมชน 
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและเมืองคาร์บอนต่ำ 
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องลดภาวะ
โลกร้อนและสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน 
-จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ความรู้ต่างจังหวัด 
-จัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะ 

400,000 
(งบ อวก.) 

- เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
- ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

- งานรักษาความ
สะอาด ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

แบบ ผด. ๐2 

79 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการคัดเลือก

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างดีเด่น  

คัดเลือกพนักงานเทศบาล/พนักงานครู
เทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง 
ดีเด่นปีละ 1 ครั้ง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 408) 

30,000 สำนักงาน
เทศบาลฯ 

งานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและ
อัตรากำลัง 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

      
 
 
 

      

2 โครงการอบรม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับคระผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ                   
และพนักงานจ้างฯปีละ 1 ครั้ง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 406) 

10,000 สำนักงาน
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ 

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและ
อัตรากำลัง 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

   
 

  
 
 
 

      

3 
 
 
 

โครงการอบรมให้
ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

อบรมให้ความรู้พื้นฐาน ในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลท่ี
บรรจุหรือโอนย้ายมาใหม่ตลอดจนการ
อบรมในหลักสูตรพื้นฐานต่างๆท่ีจำเป็น
ในการปฏิบัติงาน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 405) 

10,000 สำนักงาน
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ 

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและ
อัตรากำลัง 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

            

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สวัสดิการด้าน
ประกันสังคมและ
สวัสดิการด้านอื่นๆ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้าน
ประกันสังคมและสวัสดิการด้านอื่นๆ   
ให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้างฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 406 ) 

10,000 สำนักงาน
เทศบาลฯ 

งานพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ 

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและ
อัตรากำลัง 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

           

แบบ ผด. ๐2 

80 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
5 โครงการจัดทำ

รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตาม
นโยบายผู้บริหาร
ประจำปี 

จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายประจำปี ปีละ 100 เล่ม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 398)  

3,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
สำนักปลัดฯ 

      
 
 
 

      

6 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

จัดงานวันเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ใน
วันท่ี 24 เมษายน เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้
รับทราบถึงวันสำคัญของเทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 398 ) 

20,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
สำนักปลัดฯ 

   
 

  
 
 
 

      

7 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสักการ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย วันท่ี 18 มีนาคม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 399 ) 

50,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานรัฐพิธี 
สำนักปลัดฯ 

            

8 โครงการปรับลดการ
ใช้พลังงาน 

ดำเนินการประเมินและสรุปผลการลด
ปริมาณการใช้น้ำมัน/ไฟฟ้า/น้ำประปา/
โทรศัพท์ ของหน่วยงานในสังกัดท่ี
สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนดพร้อมมอบใบประกาศ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 404 ) 

2,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
สำนักปลัดฯ 

            

แบบ ผด. ๐2 81 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
9 โครงการ

บริการด้าน
บัตร
ประจำตัว
ประชาชน
เคลื่อนท่ี 
เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้บุคคลท่ีมีเกณฑ์จะต้องมีหรือใช้บัตรประจำตัว
ประชาชน กรณีต่าง ๆเช่น  
- กรณีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์  
- กรณีบัตรหมดอายุ 
- กรณีเปลี่ยนท่ีอยู่/ย้ายท่ีอยู่ 
- กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล 
- กรณีบัตรหาย/ถูกทำลาย 
เป็นต้น ท่ีเป็นกลุ่มบุคคลอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด และพื้นท่ีใกล้เคียงมีบัตรประจำตัวประชาชน 
เพื่อให้ประชนท่ีมาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด เด็กท่ี
มีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์และประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการขอมี
บัตรประจำตัวประชาชน ทุกกรณี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 411 ) 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

      
 
 
 

      

10 การประกวด
สำนัก
ทะเบียน
ดีเด่น 

เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานด้านการบริการและสัมฤทธิ์ผลของภาครัฐ ปรับปรุง
สำนักทะเบียนให้ได้มาตรฐานของกรมการปกครอง ส่งสำนัก
ทะเบียนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นสำนักทะเบียนมาตรฐานสำนัก
ทะเบียนดีเด่นของกรมการปกครองและพัฒนาสำนัก
ทะเบียนให้ได้ตามมาตรฐานสากลของไทยด้านการจัดการ
และสัมฤทธ์ิผลของภาครัฐ (ไอเอสโอ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 409 ) 

5,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

   
 

  
 
 
 

      

แบบ ผด. ๐2 

82 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
11 โครงการประชาสัมพันธ์

การทำบัตรประจำตัว
ประชาชนกรณีท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป 

เพื่อให้บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตเทศบาล ท่ีมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป มีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้สำหรับยืนยัน
ตัวตนและเพื่อขอรับการบริการจากหน่วยงานรัฐ
และเอกชน 
 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

      
 
 
 

      

12 โครงการปลอดบัตร
หมดอายุของผู้สูงอายุ
และผู้พิการท่ีไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 
คนชรา และผู้พิการ ท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้
มีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัว
บุคคลและแสดงตนในการเข้าถึงสิทธิ์ท่ีตนพึงมี
จากทางราชการ 
เป็นการบริการเชิงรุก เพื่อลดขั้นตอนในการติดต่อ
ขอรับบริการ 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

   
 

  
 
 
 

      

13 โครงการบริการแจ้ง
เกิด-แจ้งตายนอก
สถานท่ี ณ โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
 
 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
แจ้งออกไปรับบริการ เป็นการบริการเชิงรุก เพื่อ
ลดขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ 
 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

            

แบบ ผด. ๐2 

83 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
14 โครงการออกให้ความรู้

เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎรให้กับชุมชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการบริการที่รวดเร็ว
และถูกต้อง 
-เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎร 
-เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีของประชาชนในการท่ีต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
เพื่อทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นด้านการทะเบียน
ราษฎร ท่ีถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงและเป็น
ปัจจุบัน 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

      
 
 
 

      

15 โครงการรณรงค์สำรวจ
บุคคลในบ้านเพื่อความ
ถูกต้อง เป็นจริงตาม
กฎหมาย 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐอย่าง
ท่ัวถึง 
-เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีของประชาชน ในการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
-เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลท่ีถูกต้องกับความเป็นจริง
และเป็นปัจจุบัน 
-เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การใช้หลักฐานด้านการทะเบียนราษฎรในการ
ขอรับบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

   
 

  
 
 
 

      

แบบ ผด. ๐2 

84 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
16 โครงการสำรวจและ

ปรับปรุงรายการทะเบียน
ราษฎร 

-เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลท่ีถูกต้องกับความเป็นจริง
และเป็นปัจจุบัน 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐอย่าง
ท่ัวถึง 
-เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีของประชาชน ในการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
-เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การใช้หลักฐานด้านการทะเบียนราษฎรในการ
ขอรับบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

      
 
 
 

      

17 โครงการบริการทำบัตร
ประจำตัวประชาชนให้กับ
นักเรียนในเขตเทศบาล 
 
 
 

-เพื่อให้บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยท่ีมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล ท่ีมีอายุตั้งแต่ 7 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ได้มีบัตรประจำตัวประชาชนตาม 
พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน 
-เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการเป็น
การบริการเชิงรุก 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

   
 

  
 
 
 

      

18 โครงการจัดทำทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชนให้กับพระภิกษุ
สงฆ์ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

-เพื่อให้ความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ เรื่องการย้ายชื่อ
และท่ีอยู่เข้าในทะเบียนบ้านของวัดเพื่อจัดทำ
ทะเบียนวัดและแก้ไขคำนำหน้านามของ
พระภิกษุสงฆ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
-เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

- ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายทะเบียน
และบัตร 

สำนักปลัดฯ 

            

แบบ ผด. ๐2 

85 



 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
19 โครงการปรับปรุง 

ห้องกองคลัง 
- ปรับปรุงพื้นท่ีสำหรับปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน 
ขนาด210 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน มีแสงสว่าง
เพียงพอ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉ.2/2562 หน้า 82 ) 

250,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กองคลัง       
 
 
 

      

 

แบบ ผด. ๐2 

86 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
20 โครงการพัฒนาศูนย์ 

ข้อมูลข่าวสารของ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1) พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลให้มีทัศนีภาพท่ีสวยงาม
เหมาะสมในการสืบค้นข้อมูล 
2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 413 ) 

5,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
กอง

ยุทธศาสตร์ฯ 

      
 
 
 

      

21 โครงการจัดทำวารสาร 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1) จัดทำวารสารร้อยเอ็ดสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ผลงานกิจการในเขตเทศบาลจำนวน  500 เล่ม 
เพื่อแจกจ่ายให้ 
1.1 ส่วนราชการภาครัฐในจังหวัดร้อยเอ็ด 
1.2 ตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 412 ) 

50,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

22 โครงการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กิจการเทศบาลฯ 

- จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับภารกิจเทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 414 ) 

50,000 สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

23 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างฯ กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

1) จัดอบรมบุคลากรในสังกัดกองกอง
ยุทธศาสตร์ฯเพื่อให้มีความรู้ความสามารถนำมา
พัฒนางานและปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพ 
2) นำบุคลากรสังกัดกองยุทธศาสตร์ฯศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 414 ) 

50,000 ดูงานนอก
สถานท่ี 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

แบบ ผด. ๐2 

87 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมา
ณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 

โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำและแสดงค
วาทคิดเห็นตามโครงการต่าง ๆท่ีเทศบาลจัด
ประชาคม/ประชาพิจารณ์ขึ้น เพื่อขอความคิดเห็น
และเห็นชอบจากประชาชนในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 418 ) 

50,000 
 
 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 

งานวิเคราะห์
กอง

ยุทธศาสตร์ฯ 
 
 

      
 
 
 

      

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- จัดประชุมคณะกรรมการ 
- จัดประชุมประชาคมเมือง 
- จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนา 
2) จัดทำแผนการดำเนินการ 
- จัดประชุมคณะกรรมการ 
- จัดทำรูปเล่มแผน 
3) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- จัดประชุมคณะกรรมการ 
- จัดทำรูปเล่มแผน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 416 ) 

100,000 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานวิเคราะห์
กอง

ยุทธศาสตร์ฯ 
 
 

            

3 โครงการจัดทำ 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

จัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 415 ) 
 

100,000 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 

งานจัดทำ
งบประมาณ

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 

            

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมา
ณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
4 
 
 
 

โครงการรับการประเมิน
อปท.ดีเด่น 

จัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดตรวจรับ
การประเมิน ดังน้ี 
1) โครงการประกวด อปท.ท่ีมีการ 
  บริหารจัดการที่ดี 
2) โครงการประเมินและคัดเลือก อปท. 
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าฯ 
3) โครงการ อปท.ดีเด่นด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 417 ) 

150,000 
 
 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 

งานจัดทำ 
งบประมาณ

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

      
 
 
 

      

 

แบบ ผด. ๐2 

89 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการก่อสร้างสีขาว ออกประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโครงการ ให้แก่ 

1) ประชาชนบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและ
ประชาชนท่ัวไป 
2) ประธานชุมชน 
3) ผู้แทนชุมชนท่ีมีคำสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
4) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5) สมาชิกสภาเทศบาลเขตพื้นท่ีก่อสร้าง 
6) คณะผู้บริหารเทศบาลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 424 ) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัสดุ 
กองคลัง 

            

2 โครงการบริการต่อสัญญา
ตลาดและการ 
เช่าทรัพย์สินของ 
เทศบาลฯ นอก 
สถานท่ีและนอกเวลา 
ราชการ 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีทำสัญญาได้ทราบก่อน
หมดสัญญา 
- ออกบริการต่อสัญญาท้ังตลาดสระทอง ตลาด 
โต้รุ่ง ตลาดหนองแคนและตลาดทุ่งเจริญ นอก 
เวลาราชการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 426 ) 

32,000 
(งบเทศบาล) 

1.ตลาดสระทอง 
2.ตลาดสดทุ่ง
เจริญ 
3.ตลาดหนอง
แคน 
4.ตลาดโต้รุ่ง 

ฝ่ายจัดหาฯ 
กองคลัง 

            

3 โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีอากร ใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

- เปิดบริการรับชำระภาษีหลังเวลาราชการ 
และวันหยุดราชการ 
- ออกบริการให้จัดเก็บถึงบ้านสำหรับผู้ชำระ 
ภาษีท่ีต้องการให้ออกไปบริการ 
- ออกบริการ การจัดเก็บตามแหล่งชุมชนตลาด
ต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 429 ) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 

กองคลัง 

            

แบบ ผด. ๐2 

90 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
4 โครงการพัฒนา 

บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 

จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ดังต่อไปน้ี 
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/สำนัก/กอง 
- พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลท้ัง 8 แห่ง (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 422 ) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่าย
บริหารงาน

คลัง 
กองคลัง 

            

5 โครงการพัฒนา
บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ 

จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ดังต่อไปน้ี 
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/สำนัก/กอง 
- พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลท้ัง 8 แห่ง (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 423 ) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัสดุ 
กองคลัง 

            

6 โครงการสำรวจ
ปรับปรุงข้อมูล
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

- ออกสำรวจข้อมูลโรงเรือน ท่ีดิน และป้าย 
ตามถนนสายต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ประสานกับท่ีดินจังหวัด เพื่อขอข้อมูลและมีปรับลงใน
ทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและใช้เป็นข้อมูลในการเรียก
เก็บภาษี 
- ปรับปรุงโปรแกรม GISเพื่อรองรับระบบ L TAX3000 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 425 ) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายแผนท่ี
ภาษี 

กองคลัง 

            

แบบ ผด. ๐2 

91 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
7 โครงการติดตั้ง 

โปรแกรมบริหาร 
จัดการระบบการ 
ควบคุมเอกสารแผน 
ท่ีภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน เทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 

จัดซื้อโปรแกรมพร้อมติดตั้งโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
- โปรแกรมจะต้องพัฒนาดว้ยเทคโนโลยเีว็บแอพพลิเคชั่น 
- โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิง 
สัมพันธ์ที่มีขนาดใหญ่ได้เทียบเท่าหรือดกีว่าMySQL 
- สามารถทำงานภายใต้เว็บเบราว์เซอร์ (Web 
Browser) และทำงานบนระบบเครือข่ายโดยไม่จำกัด 
จำนวนผู้ใช้งาน 
- มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานและรหสัผ่านกับระบบงาน
ทะเบียนทรัพย์สินหรอื มีระบบลงทะเบยีน 
ผู้ใช้งานใหม่ 
- มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเข้าใช้งาน 
- มีการแบ่งกลุ่มประเภทของผู้ใช้งาน 
- ระบบสามารถสร้างบาร์โค๊ดและจัดพิมพ์บาร์โค๊ด ได้โดย
อัตโนมัติ 
- สามารถสบืค้นข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดพิมพ์บาร์โค๊ด แบบ
รายผ.ท. ได้ 
- สามารถทำการกำหนดจำนวนการยืมแบบ ผ.ท. ได้ 
- มีระบบการยืม คืน แบบ ผ.ท.๑,๒,๓,๔,๕และ ๗โดยใช้
แถบบาร์โค๊ด 
- มีระบบแสดงรายงาน การยืม คืนและแบบรายการ ผ.ท. 
ที่ยังไม่ได้รับคืน 
- มีระบบสืบค้นขอ้มูลและติดตามแบบ ผ.ท. (Document 
Tracking) 
- มีการรับประกันการทำงาน ๑ป ี
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 427 ) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายแผนท่ี
ภาษี 

กองคลัง 

            

แบบ ผด. ๐2 

92 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 

โครงการจัดทำ 
เทศบัญญัติและระเบียบฯ 
ต่างๆ ของเทศบาล 

จัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติเทศบาลและรวม
ระเบียบต่าง ๆ ของเทศบาล จำนวน  100  
เล่ม เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 431 ) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานนิติกรรม
สัญญา 

            

 

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 

โครงการจัดทำระบบ
และข้อมูลชุมชนในเขต 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

- ดำเนินการจัดทำระบบและสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ทุกครัวเรือนภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 444 ) 

15,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการปรับปรุงพื้นท่ี 
ท่ีจะได้รับจากประชาชน 
และพื้นท่ีคลองคูเมือง 

- ปรับปรุงพื้นท่ีท่ีได้รับคืนจากประชาชนและพื้นท่ี
คลองคูเมืองกำแพงเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 446 ) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

พื้นท่ีริมคลอง
คูเมืองและ
กำแพงเมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรม 
คณะกรรมการชุมชน 

- ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนจำนวน 20ชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 445 ) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 โครงการย้ายชุมชน/ 
จัดหาท่ีอยู่ใหม่ผู้บุกรุก 
คลองคูเมือง 

- สนับสนุนการย้ายชุมชน จัดหาท่ีอยู่ใหม่ให้แก่ผู้
บุกรุกคลองคูเมืองกำแพงเมืองร้อยเอ็ด และทำ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสัมมนา สร้างความ
เข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 444 ) 

35,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนริม
คลองและโรง

กลั่นสุรา
(เดิม) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5 โครงการจัดระบบการ 
บริหารภายในชุมชน 

- จัดการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล และวางแนวทางการดำเนินงานและ 
จัดระบบการบริหารภายในชุมชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 445 ) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด. ๐2 
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บัญชีครุภัณฑ/์งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ ดังน้ี 
1) คอมพิวเตอร์ All In One พร้อม 
อุปกรณ์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพ 
ไม่น้อยกว่า 21 น้ิว) จำนวน 1 ชุด 
 
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จำนวน 1 เครื่อง 
 
3) เครื่องมัลติมีเดีย (Medie Player) 
มีหน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 
V1000/R1000 โดยมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า DDR4 
2.4 GHz มีผลประมวลเพ่ือแสดงผล 
แบบ AMD Radeon HD Graphics Zx 
(นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 
27,000 

 
 
 

5,800 
 
 

28,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 
 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

 
 

 

 
งานบริการและ

เผยแพร่ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

 
งานบริการและ

เผยแพร่ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 
งานบริการและ

เผยแพร่ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

 

            

 

แบบ ผด. ๐3 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 

 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
กองคลัง   

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังน้ี  
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 599 ) 

17,000 
 
 

 

สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

 

งานธุรการ 
กองคลัง 

            

2 โครงการจัดซ้ือครุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองคลัง 

จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน ดังน้ี 
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 501 ) 
2.ตู้เก็บเอกสาร(เหล็ก)บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต 
จำนวน 1 หลัง (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 501 ) 
3.โทรศัพท์ไร้สายตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 501 ) 
4.โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 
75x180x75 ซม. จำนวน 4 แถว 
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 502 ) 
5.เก้าอี้พักคอย ขนาดไม่น้อยกว่า 156x52x77 ซม. 
จำนวน 4 แถว 
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 502 ) 

188,000 
 
 
 

4,000 
 
 
 

17,500 
 
 

4,500 
 
 
 

16,000 

สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
 

สำนักงาน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 
สำนักงาน

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
สำนักงาน

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 

งานธุรการ 
กองคลัง 

 
 

งานธุรการ 
กองคลัง 

 
 

งานธุรการ 
กองคลัง 

 
งานธุรการ 
กองคลัง 

 
 

งานธุรการ 
กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์โรงงาน 
 
 
 
 
 

-.เครื่องสับไม้เอนกประสงค์เคลื่อนท่ีได้ชนิด 4 
ล้อ พร้อมอุปกรณ์ลากจูง 
-ต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 
15.5 แรงม้า บรรจุเชื้อเพลิงได้ ไม่น้อยกว่า 
10 ลิตร 
-สามารถสับย่อยไม้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน/ชม. 
-สับไม้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางได้ไม่เกิน 5 น้ิว 
-ใบมีดจานสับทำจากเหล็กกล้า ความแกร่งไม่
น้อยกว่า 58HRC สามารถถอดออกลับคมได้
ง่าย  
-มีช่องส่งวัสดุท่ีย่อยแล้ว ออกได้ 2 ทาง และ
สามารถส่งขึ้นรถยนต์ได้ในตัว 
-ใบสับสำรอง 1 ชุด  
-จำนวน 1 เครื่อง 
เครื่องสับไม้ 2 ระบบ เคลื่อนท่ีได้ ชนิด 4 ล้อ  
พร้อมอุปกรณ์ลากจูง 
-ต้นกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 
แรงม้า 380 Vพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า 
-สามารถสับย่อยไม้ได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน/ชม.  

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงานกำจัด
ขยะ 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 

 

กองช่าง 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
  -สับไม้ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง ได้ไมเกิน 5 น้ิว  

-ใบมีดจานสับทำจากเหล็กกล้า ความแกร่งไม่น้อย
กว่า 58HRC  สามารถถอดออกลับคมได้ง่าย 
-ใบมีดแบบเหวี่ยงทำจากเหล็กกล้า ความแกร่งไม่
น้อยกว่า 45HRC  
-สามารถสับ และ บดละเอียดได้ในตัว 
-ใบสับสำรอง 1 ชุด  
-จำนวน 1 เครื่อง 
-เครื่องลับใบมีด สำหรับเครื่องสับไม้ . 
-ต้นกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า 220V 2,700รอบ/นาที 
-มีระบบหล่อเย็นด้วยปั๊มน้ำไฟฟ้า สามารถ วนน้ำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ 
-หินลับใบมีด สามารถรับใบมีดเกรด Hi-speed ได้ 
-จำนวน 1 เครื่อง 
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับท่ี 3/2564 
หน้า 10) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
2 
 

โครงการจัดซ้ือ  
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 
 
 

จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 
4 ล้อ จำนวน 1 คัน (นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับท่ี 
2/2563 หน้า 88 ) 

3,520,000 
 
 
 
 

โรงงานกำจัด
ขยะ 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 

กองช่าง 
งานบำบัดน้ำเสีย 

 
 

            

3 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 

จัดซ้ือหัวเจาะกระแทก 
ไฮดรอลิค สำหรับติดกับเครื่องจักรรถตัก
หน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 
แรงม้า อัตราการกระแทกไม่น้อยกว่า 
400-1,200 ครั้งต่อนาที 
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมฉบับท่ี 
2/2563 หน้า 89 ) 

700,000 โรงงานจัดการ
ขยะ 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 
 

 

กองช่าง 
งานบำบัดน้ำเสีย 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************** 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 
 
 
 
 

จดัซ้ือรถแทรกเตอร์  
ไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า บุ๋งกี๋ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลบ.ม. 
จำนวน 1 ตัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
3/2564 หน้า 11) 

950,000 
 
 

 

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 
 
 

 

กองช่าง 
งานศูนย์เครื่องจักรกล 
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คณะผู้จัดทำ 

 

 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 ที่มาของข้อมูล 
 สำนักปลัดเทศบาล 
 สำนักการศึกษา 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 กองสวัสดิการสังคม 
 สถานธนานุบาล 
 ประชาคมชุมชนเมือง  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 


