
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
เรื่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

ประจําปงบประมาณ  2565 
......................................... 

  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  
มาตรา  48  ทศ  กําหนดวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอ 
สภาเทศบาล   โดยไมมีการลงมติและใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได
แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกปและใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล” ซึ่งนายกเทศมนตรี
เมืองรอยเอ็ด ไดแถลงนโยบายกอนเขารับหนาท่ีตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดแลว  เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน  
2564  น้ัน     

     บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประจําปงบประมาณ  2565  เสรจ็เรียบรอยแลว   สรุปพอสังเขปดังน้ี 

           ก. ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดประมาณการรายรับ – รายจาย     
    รวมทั้งขอมูลการรับจริง – จายจริง  ดังนี้ 
      - ประมาณการรายรับ  ตั้งไว 507,867,300.00 บาท  รับจริง  653,145,469.93 บาท 
      - ประมาณการรายจาย ตั้งไว 507,866,990.00 บาท  จายจริง 606,118,161.70 บาท 
                  ข. ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดดานตาง ๆ  ดงันี้ 
               1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
                    ดาํเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  3  โครงการ 
                      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
                  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  3  โครงการ 
                      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
                     ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  62  โครงการ 
                      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   
                    ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  34  โครงการ    
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
                     ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  1  โครงการ 
         6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง   
                  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  17  โครงการ 

                  รวมทั้งหมด  จํานวน  120  โครงการ        

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 24 มกราคม   พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท) 
นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 



 

 

คํานํา 
 

  เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน และดูแลบําบัดทุกข บํารุงสุข 
และความเจริญตาง ๆ ใหแกประชาชนในทองถิ่น มีการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางทั่วถึง 
  นับตั้งแตกระผม นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เลือกต้ังเม่ือวันที่  28 มีนาคม 2564 และไดแตงตั้ ง                
คณะผูชวยผูบริหารเทศบาล ประกอบดวย นายนุชากร  มาศฉมาดล, นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต และ ดร.วัฒนพงษ  
ชิตทรงสวัสดิ์  เปนรองนายกเทศมนตรี  นายคมกริช  จุรีมาศ  เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ผศ. (พิเศษ) ดร.สาธิต  
กฤตลักษณ  และ นายชยุตม  โอวาทกานนท  เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี  เขามาบริหารงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ไดเพิ่มการทํางานในลักษณะของการบริหารการพัฒนาท่ีมีเปาหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองรอยเอ็ดใหมีผล
ตอการสรางความอยูดี กินดี ใหกับพี่นองประชาชน และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองรอยเอ็ดใหมากยิ่งข้ึน 
ในสวนของการทํางานในภาพรวมยังคงดําเนินการตอเนื่อง จากแนวนโยบายที่ไดดําเนินการมาแลวในชวงที่ผานมา 
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด คือ รอยเอ็ดเมืองนาอยู ผูคนนารัก ฟูมฟกตํานานเมือง    ลือเลื่อง
วัฒนธรรม  ผมและคณะผูบริหารไดกําหนดเปนนโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  รวม 6 
ดาน โดยจัดทําเปนแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใหเปนกรอบการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดในแตละปงบประมาณ ดังนี้  
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง และการปกครอง 
  เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล 
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 กําหนดให
นายกเทศมนตรีกอนเขารบัตําแหนง ตองแถลงนโยบายและจัดทํารายงานแสดผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป และ
ใหประกาศใหประชาชนไดรับทราบดวย โดยการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2565 
เสร็จเรียบรอยแลว 

  ในนามของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดขอขอบคุณ สวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

 
                                                                                     นายบรรจง  โฆษติจิรนันท 

                                                                                                  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 

 
 



 

สารบัญ 

             หนา 
  

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 1 
คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2  
หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3  
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 6 
โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ. 2565                  11  

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน            11  
๒. ดานเศรษฐกิจ 11  
๓. ดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 12  
๔. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 14  
๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 15 
๖. ดานการบริหาร  การเมืองการปกครอง 16   

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 17 
     สถานการณคลัง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 17 
     สถิติจาํนวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา   18 
     ภาคผนวก : ผลการปฏิบัติงานหนวยงานในสังกัด 
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                                                                     สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

       

 

                    นายวริน  ศริิพานิช         
                                                                               ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 

                                                                      
                                                                       นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล       
                                                                              รองประธานสภาเทศบาล 
 

                                                                                        เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
 

  
 
    

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

                 สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล       
                 
                                                                             เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
 

 
 
 
 
 

        

                                 นางศริินธร  ไกรการ                  นายนพรัตน  รัชฎามาศ                  นายอาทิตย  กฤตตาคม                  นายพนม  ชาชิโย         
                              สมาชิกสภาเทศบาล                    สมาชิกสภาเทศบาล                      สมาชิกสภาเทศบาล                   สมาชิกสภาเทศบาล              

        
 

                                                                                     เขตเลือกตั้งท่ี ๓ 
  

 
 
 
       

 

    นายวรสิทธ์ิ  เสรีรตัน     นางสาวฐิติพร  เช่ียวพัทธยากร     นายพิเชฐ  สุขเพสน          นายวิวัฒน  ธนะแพสย       นายประสทิธ์ิ  ธนานันต       นายนพคุณ  เขตคาม      
     สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล      
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                             คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอด็ 
 

 

 

 

  

         

        นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
                                                        นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

     

 นายนุชากร  มาศฉมาดล                  นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต       นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ 
           รองนายกเทศมนตรี              รองนายกเทศมนตรี            รองนายกเทศมนตรี 
 

           

 

 

 

 

 

   นายคมกริช  จุรีมาศ                          นายสาธิต  กฤตลักษณ                  นายชยุตม  โอวาทกานนท                
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี                     เลขานุการนายกเทศมนตรี                  เลขานุการนายกเทศมนตรี                
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       หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                                                              

 

 

 
 
 

                                                                     
                                                                                  นายสถติย  ศรีสงคราม 

                                                                 ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

  
                           นายวิทยา   ตรวิีเศษ                                                      จาสิบเอกทรงวุฒิ สัตบุตร    
                      รองปลดัเทศบาลเมืองรอยเอด็                                             รองปลดัเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 

             นางนงพงา กอธวัช                      นางวัชรี ศรีทอง                  นายพัฒนพงศ  ศรีทอง                 นางเพ็ญละดา  ภารัง          
                 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล             ผูอาํนวยการกองคลัง                 ผูอํานวยการกองชาง            ผูอํานวยการกองสาธารณสขุฯ 
          
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

          

 

                   นายอาทิตย แกวมณ ี               นางสาวกรชนก  ยุคะลัง                   นายมานะ สําเภา                นางอรพิน  สีลาวรรณ 
              ผูอํานวยการสํานักการศึกษา      ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ        ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    รก.ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี       

                                             
 
 
 
 
                                                                          
 
                                                    นายพรชัย ตรีบุญเมือง              นางสาวชนากานต ปดทุมมา 

                                                               ผูอํานวยการกองชางสขุาภบิาล            ผูจัดการสถานธนานุบาล      
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ประกอบดวย 
1. ฝายนิติบัญญัติ  หมายถึง  สภาเทศบาล   ประกอบดวย  สมาชิกสภาเทศบาล ตามกฎหมาย 

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป จํานวน  18  คน  
ซึ่งมาจากการเลอืกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลท้ัง 3 เขตเลือกต้ัง   

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

1. นายวริน   ศิริพานิช   ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2. นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล รองประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  3. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
4. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
5. นายกฤตกร              อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
6. นายอํานวย  อายุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

           7. นายพีรพันธุ      ชัยคณารักษกูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
   8.  นางสาวชษิณชฎา     วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
   9. นางศรินิธร    ไกรการ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    10. นายนพรัตน  รัชฎามาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
   11.นายอาทิตย     กฤตตาคม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
   12. นายพนม  ชาชิโย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

13. นายวรสิทธ์ิ  เสรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลอืกตั้งท่ี ๓ 
14. นางสาวฐิติพร   เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
๑5. นายพิเชฐ   สุขเพสน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขตเลือกตั้งท่ี ๓ 

    16. นายวิวัฒน  ธนะแพสย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขตเลือกตั้งท่ี ๓ 
   17. นายประสิทธิ ์ ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

18. นายนพคุณ     เขตคาม       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

2. ฝายบริหาร   ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ        
ประชาชน  ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน มีวาระ   การ
ดํารงตําแหนงคราวละ 4  ป นับแตวันเลือกตั้ง และไดแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี  

ฝายบริหารทําหนาท่ี บริหารหรือกําหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมายกําหนด ประกอบดวย 
  1. นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  2. นายนุชากร     มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  3. นายเรืองรัตน   รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  4. นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสด์ิ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

5. นายคมกริช  จุรีมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. นายสาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

    7. นายชยุตม    โอวาทกานนท   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 



 

๕ 

   3. ฝายประจํา   รับผิดชอบงานประจําทั่วไปของเทศบาล ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย 
และการบริหารงานของคณะผูบรหิารทองถ่ิน ประกอบดวย พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจา ง  ซ่ึงมีปลัดเทศบาล  เปนหัวหนา   มีรองปลัดเทศบาล เปนผู ชวย และมีส วนราชการตางๆ  
ของเทศบาลเปนผูปฏิบัติงานในแตละสวนท่ีเกี่ยวของ  หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประกอบดวย 

1. นายสถิตย   ศรีสงคราม    ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
       นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับสูง   

  2. นายวทิยา  ตรีวิเศษ  รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
              นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง 
         3. จาสิบเอกทรงวุฒิ สัตบุตร รองปลดัเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
              นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง 
     4. นางนงพงา กอธวัช            หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
        นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง  
      5. นางวัชรี ศรีทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
          นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง   
        6. นายพัฒนพงศ  ศรีทอง  ผูอํานวยการกองชาง 
         นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง   

7. นางเพ็ญละดา  ภารัง     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
        นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง 

  8. นายอาทิตย แกวมณี  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
         นักบริหารงานการศึกษา  ระดับสูง  
   9. นางสาวกรชนก  ยุคะลัง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
           นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง                       
   10. นายมานะ สาํเภา      ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
         นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง 
    11. นางอรพิน  สีลาวรรณ หัวหนาฝายบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง 
         รก. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
         นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง  
  ๑2. นางสาวชนากานต ปดทุมมา  ผูจัดการสถานธนานุบาล 
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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

 

 
    ตามที่ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เมื่อวันที่  
28  มีนาคม 2564  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 
48  ทศ  ความวา  “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล   เพื่อให
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี” นั้น 
    ขาพเจา  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  ไดรบัเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  และไดแถลงนโยบาย 
ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2564  ดังน้ี 
 

เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พ่ีนองประชาชน  
และสื่อมวลชนทุกทาน 
    กอนที่จะแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ผมและคณะผูบริหารทุกคน ขอถือโอกาสนี้ 
กราบขอบพระคุณพี่นองประชาชนชาวเมืองรอยเอ็ดทุกทาน  ที่กรุณาใหโอกาสและใหความไววางใจใหผมและคณะ 
ไดกลบัเขามาบริหารงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ดอีกวาระหนึ่ง พวกเราขออนญุาตท่ีจะแสดงความรูสึกขอบคุณน้ีดวยการ
ขอใหคํามั่นสัญญาตอทุกทานผานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดวา  เราจะทําหนาที่ของเราเพื่อประโยชนสุขของพี่นอง
ประชาชน  เพื่อความเจริญกาวหนาของเรา  เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชน  เพื่อความเจริญกาวหนาของ 
เมืองรอยเอ็ด  และจะมุงมั่นทุมเทอยางสุดกําลังความสามารถ  บนพื้นฐานของการทํางานดวยความโปรงใสและ
ตรวจสอบได 
    การแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรีถูกกําหนดใหเปนพิธีการที่สําคัญในแงของการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามขอกฎหมาย  ท่ีใหนายกเทศมนตรีตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ 
เขาดํารงตําแหนง  แตสําหรับผมและคณะเห็นวาการแถลงนโยบายมีความสําคัญมากกวาการเปนเพียงการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามขอกฎหมาย  เพราะความสําคัญของการแถลงนโยบายโดยหลักการ  คือ  การมาบอกกลาวอยางเปน
ทางการให  สภาเทศบาล  พ่ีนองประชาชน  พนักงานเทศบาล  และภาคสวนตาง ๆ  ไดรับทราบถึงเปาหมาย   
ความตั้งใจ  ความมุงมั่น  และวิธีการท่ีคณะผูบริหารชุดนี้จะดําเนินการเพื่อสรางประโยชนสุขและความเจริญกาวหนา 
ใหกับพี่นองประชาชนและเมืองรอยเอ็ดในชวง 4 ป ตอจากนี้ไป  ตลอดจนยังเปนการดําเนินการเพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวนโยบายการทํางานใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  อันจะนําไปสูความรวมมือในการทํางานรวมกัน 
ในโอกาสตอไป 
     ในภาพรวมของการแถลงนโยบายครั้งนี้คงจะตองเรียนใหทราบวา  การบริหารงานของเทศบาลภายใต 
คณะผูบริหารชุดนี้ใน 4 ป จากนี้ไป  เราจะไมเนนเฉพาะการทํางานในดานของการดําเนินการเพื่อใหบริการ
สาธารณะตามหนาท่ีที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น  แตเราจะเพิ่มการทํางานในลักษณะของการบริหารการพัฒนา 
ท่ีมีเปาหมายเพื่อจะยกระดับการพัฒนาพื้นท่ีเมืองรอยเอ็ดใหมีผลตอการสรางความอยูดี  กินดี  ใหกับพี่นอง
ประชาชน  และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองรอยเอ็ดใหมากย่ิงข้ึน  การทํางานในแบบน้ีจะใชวิสัยทัศน
หรือเปาหมายที่ถูกกําหนดขึ้นอยางถูกตอง  เหมาะสม  สอดคลองกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
เปนตัวตั้ง  แลวขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายนั้นดวยการทํางานของทีมงาน   
ท่ีมีความมุงม่ัน  ทุมเท  ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ผนวกเขากับพลังความรวมมือจากทุกภาคสวน
ท่ีเกี่ยวของ 



 
7 

 
   ในขณะนี้มีบริบทของความเปลี่ยนแปลงท่ีผมและคณะผูบริหารมีความเห็นวา  ควรจะนํามาใชในการกําหนด
เปนเปาหมายการทํางานใน  4  ปขางหนาอยู  3  ประเด็น  ดังนี ้
   ประเด็นแรก  เปนบริบทที่เปนผลมาจากความเปล่ียนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในหลายๆ ดาน   
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในขณะนี้  เทคโนโลยีเหลานี้มีคุณประโยชนมากมายหากมีการนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสม   
เราจะนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน  และ
นํามาใชในการพัฒนาเมืองรอยเอ็ดของเราใหมีความทันสมัย  นาอยู  นาอาศัย  และนาลงทุน  ตามแนวคิดของการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ  Smart  City 
     ประเด็นตอมา  เปนบริบทที่เปนผลมาจากการพิจารณากลั่นกรองแผนการดําเนินการอนุรักษและพัฒนา 
เมืองเการอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ดโดยคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาใหเปนเขต
อนุรักษเมืองเกา  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตโกสินทรและเมืองเกา   
พ.ศ. 2546  ซึ่งทําใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจะตองดําเนินการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่สวนนี้ใหเปนไปตามแนวทาง 
ท่ีถูกกําหนดโดยแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา  แผนปฏิบัติการและระเบียบปฏิบัติ
ตาง ๆ  เพื่อดําเนินการอนุรกัษและพัฒนาในพื้นที่เมืองเกา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา 
กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  ในมุมมองของผมและคณะเห็นวาหากเราสามารถบริหารจัดการเรื่องน้ีได  มีการจัดทํา
และดําเนินโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ไดอยางถูกตองเหมาะสม  จะเปนอีกโอกาสหนึ่งของการที่จะพัฒนาเมือง
รอยเอ็ดใหเปนเมืองท่ีมีเอกลักษณและมีความนาสนใจทางดานการทองเท่ียวมากขึ้น 
    ประเด็นสุดทาย  เปนบริบทที่ตอเนื่องจากผลการบริหารงานดานการพัฒนาเมืองของเทศบาลในชวงที่ 
ผานมา  ผมม่ันใจวาในขณะน้ีคงไมมีใครปฏิเสธวาเมืองรอยเอ็ดมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนเมืองทองเท่ียว  ซึ่งหากเรา
สามารถยกระดับเมืองของเราใหเปนเมืองทองเที่ยวไดอยางแทจริง  จะทําใหเกิดโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีผลตอเนื่องตอการสรางงาน  สรางอาชีพ  และสรางรายไดใหกับพี่นองประชาชนตามมาอีกมากมาย  
ดังนั้นเปาหมายการบริหารงานของเทศบาลใน 4 ปขางหนา  อีกประการหนึ่งของผมและคณะก็คือ  เราจะทําใหเมือง
รอยเอ็ดใหเปนเมืองทองเที่ยวและเปนเปาหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
ใหจงได 
    การจะทําใหวิสัยทัศนหรือเปาหมายดังกลาวประสบความสําเร็จไดภายใน 4 ป ไมใชเรื่องงาย  แตผมและ
คณะเชื่อมั่นวา  ดวยประสบการณและความตอเนื่องของการทํางานของเราตลอดจนความรวมมือรวมใจจาก 
สภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทุกคน  จะทําใหเราสามารถทําเรื่องนี้ใหสําเร็จได  ในอดีตท่ีผานมา 
มีหลายเรื่องที่เราไมนาจะทําได  แตเราก็สามารถทําสําเร็จมาแลวในอดีต  งานในอีก 4 ปขางหนา  ก็ไมยากไปกวา 
ท่ีเราเคยทําสําเร็จมาแลวในอดีต  ผมมั่นใจวาเราทําไดครบั 
    ในสวนของการทํางานในภาพรวม  เราจะยังคงดําเนินการตอเนื่อง  จากแนวนโยบายที่ไดดําเนินการมาแลว
ในชวงท่ีผานมา  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  คือ  รอยเอ็ดเมืองนาอยู  ผูคนนารัก  ฟูมฟก 
ตํานานเมือง  ลือเลื่องวัฒนธรรม  ดวยการดําเนินการตามพันธกิจ  4  ดาน  คือ 
    พันธกิจท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีคุณภาพ  เพื่อสรางโอกาส  สรางอาชีพ  สรางรายได  ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคง  เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง 
    พันธกิจที่  2  พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
    พันธกิจที่  3  พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรยีนใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึง 
    พันธกิจท่ี 4  เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  โดยมีจุดมุงหมายของการพัฒนา  
ดังนี้ 
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             1. หนวยงานนําหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมาปฏิบัติ 
           2. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
              3. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางท่ัวถึงและเพียงพอในการดํารงชีวิต           
           4. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม  พรอมท้ังเอ้ืออํานวยความ
สะดวกตอการดํารงชีวิตของมนุษย  สัตว  และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
            5. การทองเที่ยวในทองถิ่นไดรับการพัฒนา  สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
            6 . สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี   ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ดี ง า ม ใ ห คู ค ว ร กั บ ท อ ง ถิ่ น ต ล อ ด ไ ป 
             7. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางมูลคาใหกับสินคา 
และบริการ 
            8. มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางทั่วถึง 
             9. ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสมบูรณ  หางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
         10.ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง  สรางโอกาสเรียนรู 
เทาเทียมกัน  มีการเรียนรูตลอดชีวิต 
            11. ประชาชนในทองถิ่นคิดเปน  ทําเปน  มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน  รูจักสามัคคี  เปน
ชุมชนเขมแข็ง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
      เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาท้ังหมดดังกลาวขางตน  ผมและคณะผูบริหารไดกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  รวม  6  ดาน  ดังนี้ 
   (1) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
          เปนการดําเนินการเพื่อกอสรางปรับปรุงและซอมแซมงานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมในพื้นที่อยางตอเนื่อง  เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคม  ใหมีความสะดวก  ปลอดภัย   
มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  เพื่อปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝนในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  
พรอมทั้งสนับสนุนงานดานการคมนาคมและขนสง  สงเสริมวางแผนงานดานผังเมือง  การควบคุมอาคาร  การนํา 
ผังเมือง/ผังชุมชน  มาเปนขอมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ  สอดคลองกับผังเมือง
รวม  และสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  สงเสริมความรู  ความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบ 
เทศบัญญัติ  กฎหมายที่เก่ียวของใหแกชุมชน  และบังคับใชใหเปนรูปธรรม  และพัฒนาพื้นที่อาคาร  สถานที่  
ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย  ตลอดจนเกาะกลางถนน  ใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี  พรอม
สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพื้นที่ว าง  รวมทั้งที่ของหนวยงานราชการ  เอกชน 
   (2) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
          เปนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  และ
สรางสรรคใหเกิดข้ึนแกชุมชนเพื่อเปนมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน  และมุงเนนใหเกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และรวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพสงเสริม 
ตลาดชุมชน  โดยจัดใหมีสินคาที่ระลึกและรานคาของชุมชน  ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต   
การบริหาร  การจัดการ  และตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน  ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิง
ธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ  และตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน  และพัฒนาธุรกิจชุมชน
ใหเขมแข็ง  สรางเครือขายกลุมอาชีพ  พรอมทั้งสงเสริมประชาสัมพันธและเผยแพรการทองเที่ยว  เพื่อกระจาย
รายไดใหแกชุมชน  สงเสริมการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชน 
ในทองถ่ิน  การทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรวัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
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  (3) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
           เปนการดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพรอมของเด็ก  ตามแนวการสอน
รูปแบบมอนเตสซอรี่  และการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน  ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะดานดิจิตอล (Digital 
Literacy) มีทักษะตางประเทศ  ท้ังภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาญี่ปุน  สูความเปนเลิศ  สงเสริมการจัด
การศึกษาใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู  โดยจัดการศึกษาแบบพหุปญญา  เชน  กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  
อาชีพ  และการศึกษาพิเศษ  อีกทั้งยังสรางเครือขายความรวมมือหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถาบันการศึกษา
และมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับ  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  การเรียนรู  ใหมีความรู  ทักษะวิชาการ  ทักษะ
ชีวิต  และทักษะวิชาชีพสําหรับดานศาสนาและวัฒนธรรม  เราจะสืบสานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ินท้ังหมด  โดยสรางเปนองคความรูเผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน  สนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลง
เปนจุดเดนของทองถิ่น  การอนุรักษขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตลักษณของทองถิ่น  ทํานุบํารุง  
ศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ในพื้นที่ 
    (4) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานสังคมและคณุภาพชีวิต 
           เปนการดําเนินการเพื่อสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  ยกระดับใหประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานสาธรณสุขและสวัสดิการสังคม  สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากร
ทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ  ใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอ
สุขภาพอนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัยใหหนวยงานของรัฐ  สถานประกอบการ  
ธุรกิจเอกชน  และสถานศึกษาทุกระดับ  จัดกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง  
รวมทั้งจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง  มีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึง  
ครอบคลุมผูมีรายไดนอย  ควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ และเปนธรรม  พรอมปรับปรุง
ระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออ่ืน ๆ  ใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน  โดยใหมีมาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุ 
อยางเปนระบบ  มีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมือ  อุปกรณ  
และการไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได  ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจน
ผูใชแรงงาน  โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน  เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง  สามารถพึ่งตนเองได  
ตระหนักถึงหนาที่ท้ังตอตนเองและสังคม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สุขอนามัยและสภาพแวดลอม  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม  อยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง  ดานการสาธารณสุข  สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การปองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตอและการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป  พรอมกับการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดและปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไป  ไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  ดวยการรวมพลัง 
ทุกภาคสวน 
    (5) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           เปนการดําเนินการเพื่อจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่สีเขียว  เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติ 
ท่ีมีสีเขียว  พื้นที่โลง  และสวนสาธารณะในเมือง  ใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชน  รวมทั้ง
เปนการเสริมสรางภูมิทัศนทองถิ่น  สงเสริม  ประสาน  และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง  ภูมิภาคและ 
ทองถิ่นอ่ืน  องคกรเอกชนและประชาชน  ใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รณรงคเผยแพร  
ประชาสัมพันธ  เพื่อสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกัน  ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหา 
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  และคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชน  ปรับปรุง 
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ระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการคัดแยกขยะ  และ
สงเสริมการนํามาใชใหมอยางเหมาะสม  สนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของ
ปญหา  พรอมจัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม  ตั้งแตการเก็บขน  การขนสงและการกําจัด
อยางถูกสุขลักษณะ 
    (6) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการบริหาร  การเมืองและการปกครอง 
           เปนการดําเนินการเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
ดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน  คํานึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบ  ความคุมคา 
การมีสวนรวม  และมีคุณธรรม  จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เสริมสรางการมีสวนรวมทุกกระบวนการ 
ของประชาชน  เพื่อแกไขปญหาการปฏิรูป  และการพัฒนาทองถ่ินในทุก ๆ  ดาน  อยางตอเนื่อง  การบริหารแบบ
บูรณาการและแบบประชารัฐ  การสรางความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
กา รสร า ง โอกาส ในกา รเ ข า ถึ งหรื อ ได รั บ สิ ท ธิและสวั สดิ ก า ร ของรั ฐอย า ง เ ท า เที ยมและ เป น ธ รรม 
   ท้ังนโยบายและแนวทางการพัฒนาท้ัง 6 ดาน  จะถูกจัดทําเปนแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อใหเปนกรอบ 
การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในแตละปงบประมาณตอไป 
   ในทายท่ีสุดนี้  ผมและคณะผูบริหารขอเรียนยืนยันใหความมั่นใจกับทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภา
เทศบาล  และพี่นองประชาชนชาวเทศบาลเมืองรอยเอ็ดวาเราจะใชทรัพยากรที่เรามีอยูทุกอยางใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสดุดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได  เพ่ือสรางความอยูดีมีสุขใหกับพี่นองประชาชน  ตลอดจนเพ่ือ
สรางบานแปลงเมืองรอยเอ็ดของพวกเรา  ใหมีความทันสมัย  เจริญกาวหนา  เปนเมืองที่นาอยู  นาอาศัย  นาลงทุน  
สําหรับคนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน   
 
                               ขอขอบพระคุณทุกทานครบั 
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โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอด็ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด และท่ีเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 4/2565 
ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น 768 โครงการ เทศบาลฯ ไดบรรจุลงในแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จํานวน  180  โครงการ  คิดเปนรอยละ  23.43 ของจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ  
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ไดดําเนินการไปแลว จํานวน 
114 โครงการ คิดเปนรอยละ  63.33  ประกอบดวย 12 แผนงาน 6 ยุทธศาสตร ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนการดําเนินการเพื่อกอสรางปรบัปรุงและซอมแซม 
งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมในพื้นที่อยางตอเน่ือง เชื่อมโยงโครงขาย 
การคมนาคมใหมีความสะดวก ปลอดภัย มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝน 
ในเขตเทศบาลฯ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอ พรอมทั้งสนับสนุนงานดานการคมนาคมและขนสง สงเสริมวางแผน
งานดานผังเมือง การควบคุมอาคาร การนําผังเมือง/ผังชุมชนมาเปนขอมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาเมือง 
ใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  สงเสริมความรู
ความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่เก่ียวของใหแกชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม และ
พัฒนาพื้นที่อาคาร  สถานท่ี ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและ
ความรมร่ืนเขียวขจีพรอมสนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพ้ืนท่ีวาง รวมท้ังท่ีของหนวยงาน
ราชการ เอกชน ซึ่งมีโครงการบรรจุในแผนดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว จํานวน 
3 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี้ 
 ประกอบดวยแผนงาน  
          - แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการที่ไดดําเนินการ ประกอบดวย 
1. โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคมเพื่อเปดพื้นที่เศรษฐกิจรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤต 
    โควิด-19 
2. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนเปรมประชาราษฎร - ถนนเพลินจิต – คลองคูเมือง 
3. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพรอมอุปกรณภายในโรงกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เปนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกชุมชนเพื่อเปนมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนและมุงเนนให
เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออม
ทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพสงเสริมตลาดชุมชน โดยจัดใหมีสินคาท่ีระลึกและรานคาของชุมชนชน ฝกอบรมใหมี
ความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ การผลิต การบริหาร การจัดการ และตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน 
และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพพรอมท้ังสงเสริมประชาสัมพันธและเผยแพร 
การทองเที่ยว  เพ่ือกระจายรายไดใหแกชุมชน สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมและวิถี
ชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถ่ิน การทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตรวัฒนธรรมทางสังคมและวิถี
ชีวิตชุมชน ซึ่งมีโครงการบรรจุในแผนดําเนินงาน จํานวน  5  โครงการ  โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว จํานวน   
3  โครงการ  คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี้ 
 ประกอบดวยแผนงาน  
           - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
  - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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โครงการที่ไดดําเนินการ ประกอบดวย 
1. โครงการฝกอาชีพแกกลุมผูสนใจ 
2. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการสงเสริมการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 
 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เปนการดําเนินการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพรอมของเด็ก ตามแนวการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี่ และการจัดการเรียนรูแบบ 
ศูนยการเรียน ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พัฒนาครูและนักเรียนใหมี
ความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะดานดิจิตอล (Digital Literacy) มีทักษะภาษาตางประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน สูความเปนเลิศ สงเสริมการจัดการศึกษาใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู โดยจัด
การศึกษาแบบพหุปญญา เชน กีฬา ดนตรี ศิลปะ อาชีพ และการศึกษาพิเศษ อีกทั้งยังสรางเครือขายความรวมมือ
หลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ สําหรับดานศาสนา และวัฒนธรรม เราจะสืบสานประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท้ังหมด โดยสรางเปนองคความรูเผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน สนับสนุนใหมีการตอยอด
ขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนของทองถ่ิน การอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณของทองถิ่น 
ทํานุบํารุงศาสนารักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่ ซึ่งมีโครงการบรรจุในแผนดําเนินงาน จํานวน  81  
โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว จํานวน  62  โครงการ  คิดเปนรอยละ 77 ของจํานวนโครงการ 
ในยุทธศาสตรนี้ 
ประกอบดวยแผนงาน  
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 - แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการที่ไดดําเนินการ ประกอบดวย 
1. โครงการออกตรวจทอธารประปาดับเพลิง 
2. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
3. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. โครงการตรวจแนะนําการปองกันและระงับอัคคีภัยตามอาคารท่ีมีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
5. โครงการสั่งใชอปพร. 
6. โครงการปองกันและระงับอัคคีภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน 
7. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
8. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขงขันทักษะ ทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ  
9. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
    โรงเรียนอนุบาลกรแกว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยอาชีวะศึกษารอยเอ็ด  
10. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรยีนรวมโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
11. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
12. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
13. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว ระดับอนุบาล 
14. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว ระดับประถมศึกษา 
15. คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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16. คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
17. คาอุปกรณการเรียนระดับอนุบาล 
18. คาอุปกรณการเรียนระดับประถมศึกษา 
19. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
20. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
21. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับอนุบาล 
22. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา 
23. คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
24. คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
25. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 
26. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
27. คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
28. คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
29. คาหนังสือเรียนระดับอนุบาล-ป.6 
30. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา 
31. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
32. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา เด็กเล็กหนองหญามา 
33. คาอาหารกลางวันระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
34. คาอาหารกลางวันระดับอนุบาล -ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ดและโรงเรียนเมืองรอยเอ็ด 
35. คาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
36. คาอาหารเสริม (นม) 
37. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
38. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
39. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
40. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
41. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
42. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
43. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
44. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรยีนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
45. คาหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 
46. คาอุปกรณการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
47. คาอุปกรณการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
48. โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ 
49. โครงการจัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
50. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (โฟนิกส) 
51. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
52. โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดรวมกับสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
      และจังหวัดรอยเอ็ด 
53. โครงการฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาความเปนเลิศ 
54. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
55. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด 
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56. โครงการสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ 
57. โครงการจัดงานบุญซําฮะและสักการะศาลเจาพอหลักเมือง 
58. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตํานานเทียนเขาพรรษา 101 
59. โครงการแสดงตนเปนพุทธมามะกะ 
60. โครงการสืบสานประเพณีขึ้นปใหมเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดรอยเอ็ด 
61. โครงการแขงขันเปาโหวด 
62. โครงการสงเสริมการทองเที่ยว “หอโหวด 101 ROI ET TOWER” 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคณุภาพชีวิต  เปนการดําเนินการเพื่อสงเสริมความรูดานสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ยกระดับใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม สนับสนุน 
จัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ ใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและ
เขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับจัดกิจกรรมการเลนกีฬา และการ
ออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง รวมทั้งจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง 
มีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่ว ถึง ครอบคลุมผูมีรายไดนอย ควบคู กับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
ประกันสุขภาพและเปนธรรม พรอมปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออื่น ๆ ใหชุมชน
ดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใหมีมาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการ
ตรวจตรา แจงขาวสาร ระงับเหตุอยางเปนระบบ มีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งให 
ทุกชุมชนไดมีเครื่องมืออุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอม ตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทา 
สาธารณภัยได ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง 
สามารถพึ่งตนเองได ตระหนักถึงหนาที่ท้ังตอตนเองและสังคม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอม เด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม
อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง ดานการสาธารณสุขสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การปองกันและระงับ 
การระบาดของโรคติดตอและการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป พรอมกับการแกไข
และปองกันปญหายาเสพติดและปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเก่ียวกับยาเสพติด ดานการ 
รวมพลังทกุภาคสวน ซึ่งมีโครงการบรรจุในแผนดําเนินงาน จํานวน  44  โครงการ  โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว 
จํานวน  34  โครงการ  คิดเปนรอยละ 77.27 ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี้ 
 ประกอบดวยแผนงาน  
    - แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
   - แผนงานสาธารณสุข  
    - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    - แผนงานงบกลาง 
    - แผนงานการพาณิชย 
โครงการที่ไดดําเนินการ ประกอบดวย 
1. โครงการจัดระบบความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาล 
2. โครงการกวดขันการปดประกาศ 
3. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
4. โครงการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร 
5. โครงการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร 
6. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอที่พบตามฤดูกาล 
 
 



 

15 

7. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
8. โครงการสาธารณสุขสัมพันธเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
9. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ ๒๕๖5 
10. โครงการหวงใยใสใจผูสูงอายุ และผูพิการ ประจําปงบประมาณ 2565 
11. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขอรับการสนับสนุนคาใชจาย  
      LTC จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
12. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 
13. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
14. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผม -เสริมสวย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสํารวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
16. โครงการบริการตอใบอนุญาตสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
17. โครงการแวนแกวเพ่ือนอง  ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
18. โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
19. โครงการคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูกในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
20. โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
21. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป 
22. โครงการปองกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน เขตเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
23. โครงการปองกันและควบคุมวัณโรคในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
24. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพภาคประชาชน ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
25. โครงการเกงกอนเกิดปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
26. โครงการสงเสริมเรียนรูเพศศึกษา 
27. โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
28. โครงการเบ้ียยังชีพผูพิการ 
29. โครงการเบ้ียยังชีพปวยเอดส 
30. โครงการทําบุญตลาด 
31. โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสระทอง ตามมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 
32. โครงการบานพักสนุัขจรจัด   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
33. โครงการพัฒนาสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวสะอาดปลอดภัยใสใจผูบริโภค 
34. โครงการรณรงคฉีดวัคซีน ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 

   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนการดําเนินการเพื่อจัดการ
สิ่งแวดลอมชุนชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีมีสีเขียวพื้นที่โลงและสวนสาธารณะในเมือง 
ใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเปนการเสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน สงเสริม ประสาน 
และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่นอ่ืน องคกรเอกชนและประชาชน ใหรวมแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชน
และองคกรชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง 
ใหความรวมมือในการปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีด ี 
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการคัดแยกขยะ และสงเสริมการนํามาใชใหมอยางเหมาะสม สนับสนุน
การจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา พรอมจัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสงและการกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ ซึ่งมีโครงการบรรจุใน 
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แผนดําเนินงาน จํานวน  5  โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว จํานวน  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ 20 
ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี้ 
ประกอบดวยแผนงาน  
  - แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการที่ไดดําเนินการ ประกอบดวย 
1. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง   เปนการดําเนินการเพื่อสงเสริม
ประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง ดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ 
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ปองกันการทุจริตและพฤติมิชอบ พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน คํานึงถึงหลัก
นิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และมีคุณธรรม จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เสริมสรางการมีสวนรวมทุกกระบวนการของประชาชน เพื่อแกปญหา การปฏิรูป และการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ 
ดานอยางตอเนื่อง การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ การสรางความสงบ ความผาสุก ความมั่นคง 
ในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสรางโอกาสในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยาง 
เทาเทียมและเปนธรรม ซ่ึงมีโครงการบรรจุในแผนดําเนินงาน จํานวน  44  โครงการ  โครงการท่ีไดดําเนินการ 
ไปแลว จํานวน  17  โครงการ  คิดเปนรอยละ 38.63 ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี้  
ประกอบดวยแผนงาน  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการที่ไดดําเนินการ ประกอบดวย 
1. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน 
2. โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
3. โครงการอบรมใหความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
4. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสวัสดิการดานประกันสังคมและสวัสดิการดานอื่นๆ 
5. โครงการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารประจําป 
6. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
7. โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 
8. โครงการปรับลดการใชพลังงาน 
9. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
10. โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
11. โครงการรับการประเมิน อปท.ดีเดน 
12. โครงการกอสรางสีขาว 
13. โครงการบริการตอสัญญาตลาดและการเชาทรัพยสินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ 
14. โครงการประชาสัมพันธภาษีอากร ใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
15. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน 
16. โครงการสํารวจปรับปรงุขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
17. โครงการจัดทําเทศบัญญัติและระเบียบฯ ตาง ๆ ของเทศบาล 
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งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

รายได 
รายไดจากงบประมาณ      411,796,935.17  บาท 
รายไดภาษีจัดสรร      122,569,163.64  บาท 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ    9,722,295.38  บาท 
รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ    6,976,905.03  บาท 
รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 47,381,554.10  บาท 
รายไดจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค    819,360.35  บาท 
รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานภายใตสังกัด  41,578,221.88  บาท 
รายไดอื่น       12,301,034.38  บาท 
รวมรายได       653,145,469.93  บาท 

คาใชจาย 
คาใชจายบุคลากร      295,057,516.45  บาท 
คาบําเหน็จบํานาญ      62,047571.34  บาท 
คาตอบแทน       1,368,799.19  บาท 
คาใชสอย       44,673,512.54  บาท 
คาวัสด ุ        38,065,740.83  บาท 
คาสาธารณูปโภค       4,840,206.78  บาท 
ตนทุนขายสินคาและบริการ     51,516,835.83  บาท 
คาเสื่อมราคาและคาคัดจําหนาย     2,255,947.43  บาท 
คาใชจายจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ   34,560,105.92  บาท 
คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค    69,636,303.96  บาท 
คาใชจายอื่น       2,095,621.43  บาท 
รวมคาใชจาย       606,118,161.70  บาท 
รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ     43,115,063.16  บาท 

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

สถานะการคลัง สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายรับจริง  จํานวน  29,129,277.63  บาท 
รายจายจริง  จํานวน 5,737,000.19  บาท 
กําไรสะสม  จํานวน 23,392,277.44  บาท 
เงินสะสม  จํานวน 218,527,593.00  บาท 
กูเงินจากธนาคาร  จํานวน  2,49,277.82  บาท 
เงินฝากธนาคาร  จํานวน  3,815,044.35  บาท 
ทรัพยรับจํานํา  จํานวน  224,487,100.00  บาท 
 
 
 



 

18 

 
 

สถิติจํานวนพนกังานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา พนักงานจางฯ และจางเหมาบริการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
 

ลําดับที ่ ประเภทตําแหนง 
จํานวน 

กรอบอัตรา 
จํานวน 

ที่มีคนครอง 
อัตราวาง 

1 พนกังานเทศบาล 172 151 21 
2 พนกังานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 255 240 15 
3 ลูกจางประจาํ  

(เงินรายไดรวมเงินอุดหนุน) 
7 7 - 

4 พนกังานจางตามภารกิจ 
 (เงินรายไดรวมเงินอุดหนุน) 

323 292 31 

5 พนกังานจางท่ัวไป 
(เงินรายไดรวมเงินอุดหนุน) 

153 136 17 

6 จางเหมาบริการ 220 220 - 
รวมทั้งหมด 1,130 1,046 84 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                    ภาคผนวก 
                 ผลการปฏิบัติงานหนวยงานในสังกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 
ประจาํป 2565 

 
ลําดับ

ที ่
รายการ 

(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
1 การประชุมประจําเดือนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 12  
2 การประชุมสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 7  
3 จัดทําฎีกาเบิกจาย (จัดซื้อ จัดจาง คาสาธารณูปโภค) 355  
4 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน 7  
5 นําเขาหนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 3,356  
6 นําเขาหนังสือสงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 5,277  
7 จัดเก็บขอมูลคําสั่งในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 1,132  
8 จัดเก็บขอมูลประกาศในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 242  
9 รายงานการใชพลังงานในระบบ e-report 12  

10 รายงานผลโครงการปรับขยายเวลาในการใหบริการ
ประชาชน 

4  

11 งานรัฐพิธี 28  
12 งานจิตอาสา 9  

ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
13 งานบัตรประจาํตัวประชาชน 9,851  
14 งานทะเบียนราษฎร 20,550  
15 จํานวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 33,950 ราย  
16 จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 23,528 ราย  

ฝายปกครอง 
17 สรปุเหตุบรรเทาสาธารณภัยและบริการชวยเหลือประชาชน 804  
18 การแจงเหตุรองเรียนผาน app smart 101 97  

กลุมงานนิติการ 
19 ตรวจสัญญาเชาทรัพยสินของเทศบาล 940  
20 ดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาที่ตามคําสั่งจังหวัดรอยเอ็ด 
21 

 

21 ดําเนินการสอบสวนวินัยพนักงานครเูทศบาล 1  
22 ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจรงิพนักงานครูเทศบาล 5  
23 รวบรวม ตรวจสอบขอกฎหมายเพ่ือจัดทํา 

รางเทศบัญญัติและรางระเบียบเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
4 

 

24 ตรวจสอบขอกฎหมาย 21  
25 ตรวจสอบเรื่องรองเรียน 1  
26 ใหคาํปรึกษาและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและ

พนักงานเทศบาลฯ 
15 

 

 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน กองคลัง 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
1 โครงการสํารวจปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 
- ทําการสํารวจ ตรวจสอบ ขอมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
รวมท้ังการใชประโยชนของที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
ตามแผนที่แมบทแลวนํามาบันทึก ปรับปรงุขอมูลลงใน
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง รวมท้ังระบบ 
CU-TaxGo และทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)  
การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับอาคาร (แบบ ผ.ท.9)  
และขอคัดลอกสําเนาโฉนดท่ีดิน 
- สํารวจการติดต้ัง เปล่ียนแปลง และยกเลิก  
ขอมูลภาษีปาย 
- ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใชระบบ
โปรแกรม CU-TaxGo ท่ีชวยควบคุมการทํางานในแตละ
ปภาษี ทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง และภาษีปาย 

1 80,000 

ฝายบริหารงานคลัง 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน 

- ดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร สถานศึกษา  
ในสังกัด เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงนิ 

1 5,000 

ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
3  ผลการจัดซื้อจัดจาง 

- วิธีเฉพาะเจาะจง 
- วิธี E-bidding 
- วิธีคัดเลือก 

 
876 เรื่อง 

6 เรื่อง 
6 เรื่อง 

 
64,953,322.55 

34,154,000 
21,336,000 

ฝายพัฒนารายได 
4 จัดทาํแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกําหนดใหเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามขั้นตอนของหวงระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด 

1  



 

5 โครงการประชาสัมพันธภาษีอากร ใบอนุญาตและ 
คาธรรมเนียมตาง ๆ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. จัดทําปายประชาสัมพันธ ภาษีปาย และภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสราง เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาในการ
จัดเก็บภาษี 
2. จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส อัดสปอรตรถแหโฆษณา 
3. ลงสื่อสังคมออนไลนผานแฟนเพจ เฟสบุก  
ID LINE ฝายพัฒนารายได กองคลัง และเว็บไซตของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
4. สรุปผลการจัดเก็บภาษีอากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
    4.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จัดเก็บไดจริง 
          27,195,828 บาท 
    4.2 ภาษีปาย จัดเก็บไดจริง 7,618,798.60 บาท 

 
 

1 
 
 

1 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สูงกวาประมาณการ 

 
ต่ํากวาประมาณการ 

6 โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีอากรทองถ่ินและตรวจสอบ
ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินนอกสถานท่ีของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6.1 สํารวจผูคางชําระภาษีและเตรยีมเอกสาร เพ่ือ
เตรียมความพรอมในการออกบริการเรงรัดจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 
6.2 ออกติดตาม เรงรัด จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
6.3 สรุปผลการจัดเก็บลูกหนี้คางชําระภาษี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
      6.3.1 ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน จัดเก็บได 61,900 
บาท จากยอดต้ังลูกหนี้คางชําระภาษี ประจาํป พ.ศ. 
2564 ตั้งไว 272,650 บาท คงเหลือยอดคางชําระ 
210,750 บาท 
     6.3.2 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จัดเก็บได 
50,523.60 บาท จากยอดต้ังลูกหนี้คางชําระภาษี 
ประจําป พ.ศ. 2564 ตั้งไว 116,307.67 บาท 
คงเหลือยอดคางชําระ 65,784.04 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

252 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน กองชาง 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 งานแกไขไฟฟาสาธารณะ 2,235  
2 งานติดต้ังไฟฟาแสงสวางช่ัวคราว 77  
3 งานแกไขไฟสัญญาณจราจร 165  
4 งานอื่นๆ ที่ขอความรวมมือ 238  
5 งานติดตั้งขยายเขตไฟฟาสาธารณะปรับปรุง 12  
6 ขออนญุาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร  

รื้อถอนอาคาร 
163 

 

7 ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร  
รื้อถอนอาคาร 

165 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
1 โครงการรางวัลพระปกเกลา ประจําป 2565 3 9,272.86 
2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565 
1  

3 การประเมินมาตรฐานข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะ 
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําป พ.ศ. 2565 

1  

4 โครงการฟนใจเมืองรอยเอ็ดดวยเมืองเดินไดเมืองเดินดี 2  
5 จัดแสดงนิทรรศการงานเวทีทองถ่ินไทย ครั้งท่ี 8 ประจําป 

2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ป แหงการสถาปนา
สถาบันพระปกเกลา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน 

1 4,700 

6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2  

งานจัดทํางบประมาณ 
7 การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(LPA) 
1  

8 การประกวดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการที่ดี ปงบประมาณ 2565 

1 9 

9 จัดทําเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจาย 2565 1 108,355 
งานวิจัยและประเมินผล 
10 การบริหารจัดการความเส่ียงเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 1  
11 การคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงาน

ดีเดน 
1  

12 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสาํหรับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1  

13 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน (ITA) 

1  

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
14 โครงการปรับปรงุหองประชุมปทมานนท ช้ัน 2 สาํนักงาน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
1 250,000 

15 โครงการปรับปรงุหองประชุมปทมานนทดวยเทคโนโลยีแบบ
อัจฉริยะ (Smart meeting room) 

1 350,000 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสรมิทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 40,000 

 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน สํานกัการศึกษา 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2 100,000 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด 

1 15,000 

3 โครงการเด็กพิเศษเรียนรวม 1 50,000 
4 โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ ตลอดป 2,300,000 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 2 150,000 
6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
2 75,000 

7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษารอยเอ็ด 

1 26,000 

8 โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด 1 30,000 
9 โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตาํนานเทียนพรรษา 101 1 35,000 

10 โครงการสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ 1 20,000 
11 โครงการจัดงานบุญซําฮะและสักการะศาลเจาพอหลักเมือง 1 20,000 
12 โครงการแสดงตนเปนพุทธมามะกะ 1 100ฐ000 
13 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้นปใหม 1 30,000 
14 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 1  
15 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษา 
ตลอดป 100,000 

16 โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
ชายหาด รวมกับสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทยและ
จังหวัดรอยเอ็ด 

2 927,337 

17 โครงการฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดทาํระบบและขอมูลชุมชน (แผนพัฒนาชุมชน) 4 2,570 
2 ชวยเหลือผูประสบภัย 9 2,000 

3 
ปรับปรุงพื้นที่ที่ไดรับคืนจากประชาชนและพื้นท่ีคลองคู
เมือง 

6 7,900 

4 ยายชุมชน/จัดหาท่ีอยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง 9 24,535 
5 รณรงคและปองกันยาเสพติดในชุมชน 4  
6 การพัฒนาสตรีและครอบครวั 2  
7 ฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน 1 8,900 
8 ฝกอาชีพแกกลุมผูสนใจ 2 10,000 
9 พัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ 16 35,250 

10 พัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจฯ 10  
11 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพักฯ 35  
12 สงเสริมการผลิตและจาํหนายผลิตภัณฑชุมชน 7 6,500 
13 สนับสนุนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 45,650 
14 จัดระบบบริหารภายในชุมชน   
15 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12 28,214,900 
16 เบี้ยยังชีพคนพิการ 12 5,248,800 
17 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 12 246,500 
18 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 50,000 
19 ชวยเหลือคนเรรอนขอทานและผูยากไร 8  
20 กอสรางบานมั่นคงเพื่อผูยากไร 12 5,990,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน กองการเจาหนาที่ 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 งานธุรการ   
1 ทะเบียนหนังสือรับ กองการเจาหนาที่ 1,739 เรื่อง  
2 ทะเบียนหนังสือสง กองการเจาหนาท่ี 274 เรื่อง  
3 ทะเบียนหนังสือเวียน กองการเจาหนาที ่ 175 เรื่อง  
4 ทะเบียนหนังสือรับรองราชการ 274 เรื่อง  
5 จัดทําฎีกา 42 ฎีกา  
 ฝายบรรจุแตงต้ังและอัตรากําลัง 

งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
  

6 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดีเดน  
ประจําปงบประมาณ 2564   

16 ราย  

7 การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานครเูทศบาล 

3 ราย  

8 การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล 

2 ราย  

9 การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ผูที่ปฏิบัติงานในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เขารับราชการเปนกรณีพิเศษ   

2 ราย  

10 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ครึ่งปแรก) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 
2565    

142 ราย  

11 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ครึ่งปหลัง)  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2565 

150 ราย  

12 การใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากร
สาธารณสุขผูปฏิบัติงานในสถานการณระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19  
พ.ศ. 2565 

25 ราย  

13 การเพิ่มคาจางลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (ครึ่งปแรก)  

3 ราย  

14 การเพิ่มคาจางลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (ครึ่งปหลัง)   

3 ราย  

 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

15 การใหพนักงานจางตามภารกิจไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับ
บุคลากรสาธารณสุขผูปฏิบัติงานในสถานการณระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19  
พ.ศ. 2565 

20 ราย  

16 ใหพนักงานจางไดรับเงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

80 ราย  

17 การดําเนินการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเพิ่มสาํหรับ
ตําแหนงพิเศษผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  

1 ราย  

18 การเลื่อนระดับและแตงต้ังพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ                
ระดับชํานาญการ   

1 ราย  

19 การเลื่อนระดับและแตงต้ังพนักงานเทศบาล 
ใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน 

1 ราย  

20 การประเมินปริมาณงานเพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  สําหรับตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชาํนาญการพิเศษ 

2 ราย  

21 การประเมินปริมาณงาน เพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น สําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานอาวุโส 

8 ราย  

22 การประเมินปริมาณงาน เพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นในสายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระดับชํานาญการพิเศษ 

2 ราย  

23 การประเมินวิสัยทัศน เพื่อเลื่อนระดับและแตงต้ังพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส 

4 ราย  

24 การประเมินวิสัยทัศน  เพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนในสายงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี                    

1 ราย  

25 การสงผลงานเพ่ือเล่ือนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส 

3 ราย  

 
 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

26 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ ระดับกลาง                    
กองชางสขุาภิบาล และจัดคนลงสูตําแหนง ตามโครงสราง
และกรอบอัตรากําลังใหม  

1 อัตรา  

27 การกําหนดตําแหนง หัวหนาฝายระดับตน ฝายสถิติขอมูล
และสารสนเทศ  สังกัดกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  
และฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
สังกัดสวนสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
สํานักการศึกษา  

2 อัตรา  

28 การใหโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานครเูทศบาล                       
ผูผานการสรรหาใหดํารงตําแหนงสายงานผูบรหิาร 

11 ราย  

29 การยายพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล               
ผูผานการสรรหาใหดํารงตําแหนงสายงานผูบรหิาร 

4 ราย  

30 การรับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล               
ผูผานการสรรหาใหดํารงตําแหนงสายงานผูบรหิาร 

6 ราย  

31 การบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางประจํา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งป
แรก)  

145 ราย  

32 การบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางประจํา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565                  
(ครึ่งปหลัง) 

153 ราย  

33 พนักงานเทศบาล ขอรับการประเมินวิสัยทัศนเพื่อเลื่อน
ระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน ประเภททั่วไป 

3 ราย  

34 พนักงานเทศบาล ขอรับการประเมินวิสัยทัศนเพื่อเลื่อน
ระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน ประเภทวิชาการ 

1 ราย  

35 ใหความอนุเคราะหพนักงานเทศบาลรวมเปนคณะกรรมการ
ประเมินปรับปรุงตําแหนง 

10 ครั้ง  

36 ใหความอนุเคราะหพนักงานเทศบาลรวมเปนคณะกรรมการ
ประเมินวิสัยทัศน 

1 ครั้ง  

37 ใหความอนุเคราะหพนักงานเทศบาลเปนวิทยากร 1 ครั้ง  
38 ออกคําสั่งรับโอน 

 
17 ราย 

 
 

39 ออกคําสั่งใหโอนพนักงานเทศบาล 2 ราย  
40 ออกคําสั่งยายเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล 2 ราย  
41 ออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ 

เหตุเกษียณอายุราชการ 
3 ราย  

42 ออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ 3 ราย  
 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

43 ออกคําสั่งจางและแตงต้ังพนักงานจางตามภารกิจ  
โดยจางจากเงินรายไดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

38 ราย  

44 ออกคําสั่งจางและแตงต้ังพนักงานจางตามภารกิจ  
โดยจางจากเงินรายไดของสวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ 

7 ราย  

45 ออกคําสั่งจางและแตงต้ังพนักงานจางท่ัวไป 23 ราย  
46 ออกคําสั่งใหพนักงานจางพนจากตําแหนง  

กรณีสิ้นสุดสญัญาจาง (อายุครบ 60 ป) 
8 ราย  

47 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง โดยจาง 
จากเงินรายไดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

2 ครั้ง  

48 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง  
โดยจางจากเงินรายไดของสวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ 

2 ครัง้  

49 ออกคําสั่งใหพนักงานจางตามภารกิจพนจากการปฏิบัติงาน 45 ราย  
50 ออกคําสั่งใหพนักงานจางท่ัวไปพนจากตาํแหนง 18 ราย  
51 ออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1 ครั้ง 

258 ราย 
 

52 ตอสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

249 ราย  

53 ตอสัญญาจางพนักงานจางท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

112 ราย  

54 ปรบัปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 

12 ครั้ง  

 งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร   
55 การตรวจสอบผูประกันตนและขออนุมัติเบิกจายเงินสมทบ 

ผูประกันตน 
12 ครั้ง  

56 การทําบัตรขาราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจํา 

124 ครั้ง  

57 การทําบัตรแสดงตนพนักงานเทศบาล และพนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางฯ 

180 ครั้ง  

58 การบันทึกขอมูลผูมีสิทธิ์ เบิกจายตรงสํานักงาน 
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และแจงยายหนวยงาน  
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานครเูทศบาล 

38 รายการ  

59 สรุป วันลาพักผอน 
      วันลาปวย 

836 รายการ 
318 รายการ 

 

 
 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ
(บาท) 

60 ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

1 ครั้ง 30,000  

61 การจัดทําประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  
และพนักงานจางฯ ประจําป 2565 (ครึ่งปแรก) 

1 ครั้ง  

62 การจัดทําประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางฯ ประจาํป 2565 (คร่ึงปหลัง) 

1 ครั้ง  

63 จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

1 ครั้ง  

64 จัดทําเอกสารประกอบตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน
องคกรคุณธรรมของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สงสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดรอยเอ็ด 

1 ครั้ง  

65 จัดทําเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (LPA) ในดานท่ี 2 ดานบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา 

1 ครั้ง  

66 ขออนุมัติจายเงินบําเหน็จปกติ แกพนักงานเทศบาล 
ตําแหนงนักประชาสัมพันธชาํนาญการ 

1 ครั้ง  

67 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2565  

1 ครั้ง 10,000 

68 โครงการฝกอบรมความรูพื้นฐานงาน 
หลักสูตรงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2565 

1 ครั้ง 10,000 

69 ขออนุมัติสั่งจายเงินบํานาญปกติใหแกขาราชการสวน
ทองถ่ิน จํานวน 3 ราย 

1 ครั้ง  

70 ออกคําสั่งจายเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา  
ตําแหนงเจาพนักงานทะเบียน สํานักปลัดเทศบาล 

1 ครั้ง  

71 ขออนุมัติสั่งจายเงินบํานาญปกติใหแก 
ขาราชการสวนทองถ่ิน ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 

1 ครั้ง 
 

72 รับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ จากสถาบันตางๆ 14 ราย  
73 ขออนุมัติเบิกเงินสมทบประจําป 2566 และรายงาน 

คาจางประจําป 2565 
1 ครั้ง  

74 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม เผยแพรประชาสัมพันธ 
งานประกันสังคมสูผูประกันตน ประจําป 2565 

1 ครั้ง 20,000 
 

 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ
(บาท) 

75 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชยอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2566 ของคณะผู
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลกูจางประจํา 

38 ราย 
 

 กลุมงานบุคลากรทางการศึกษา 
งานทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 

 
 

76 รับคํารองขอโอน (ยาย) 42 ราย  
77 ออกคําสั่งรับโอน สายงานบรหิารสถานศึกษา 

 
8 ราย 

 
 

78 ออกคําสั่งรับโอน 
 

6 ราย 
 

 

79 ออกคําสั่งใหโอนพนักงานเทศบาล 2 ราย  
80 แตงต้ังพนักงานครเูทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 

32 ราย 
  

81 ร ว บ ร ว ม ผ ล ง า น ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี  
(ผลงานทางวิชาการฯ) ของพนักงานครู เทศบาล  
สงสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
 

18 ราย 
 

 

82 พนักงานครูเทศบาล ขอรับการประเมินเพื่อใหมีหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2565 
 

5 ราย 
  

83 ออกคําสั่งใหพนักงานครเูทศบาลลาออกจากราชการ  
ดวยเหตุถึงแกความตาย 

1 ราย 
 

84 ออกคําสั่งใหพนักงานครเูทศบาลลาออกจากราชการ 1 ราย  
85 ออกคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการพนักงานครูเทศบาล 1 ราย  
86 จัดทําเอกสารพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาลผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควรเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสรยิาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
ประจําป พ.ศ. 2566 

91 ราย 

 

87 ขอมูลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
ท่ีไดรับพระราชทานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

174 ราย 
 

88 ขอมูลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควรเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสรยิาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
ประจําป พ.ศ.2565 

35 ราย 

 

 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ
(บาท) 

 งานบุคลากรสนับสนุนการสอน   
89 บันทึกขอมูลบัตรประวัติพนักงานครเูทศบาล สังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ลงในระบบฐานขอมูลบุคลากร
ทองถ่ินแหงชาติ 

264 ราย 
 

90 ทําสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจ (จางใหม) 1 ราย  
91 ทําสัญญาจางพนักงานจางท่ัวไป (จางใหม)  

ตําแหนงภารโรง 
2 ราย 

 

92 ตอสัญญาจางพักงานจางพนักงานจางตามภารกิจ  
(เงินอุดหนุน) 

31 ราย 
 

93 ตอสัญญาจางพักงานจางพนักงานจางท่ัวไป (เงินอุดหนุน) 10 ราย  
94 ออกคําสั่งเลื่อนคาจาง คาตอบแทนพนักงานจาง ครั้งท่ี 1 

(เดือนเมษายน) และตอสัญญาจาง 
50 ราย 

 

95 ออกคําสั่งเลื่อนคาจาง คาตอบแทนพนักงานจาง ครั้งท่ี 2 
(เดือนตุลาคม) และตอสัญญาจาง 

46 ราย 
 

96 ออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ประจําป 2565 

31 ราย 
 

97 ออกคําสั่งใหพนักงานจางตามภารกิจ (เงนิอุดหนุน)  
พนจากการปฏิบัติงาน 

3 ราย 
 

98 ออกคําสั่งใหพนักงานจางทั่วไป (เงินอุดหนุน) พนจากการ
ปฏิบัติงาน 

2 ราย 
 

99 บันทึกขอมูลขอรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2567  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ลูกจางประจํา 

5 ราย 
 

100 บันทึกขอมลูขอรับงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 
2567  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การจัดการศึกษาภาคบังคบั พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไป 

14 ราย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน กองชางสุขาภิบาล 

ประจาํป 2565 
 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ
(บาท) 

 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว 

  

1 ปริมาณขยะที่เขาโรงงานจัดการขยะ 36,120  ตัน/ป  
2 คาธรรมเนียมกําจัดขยะ 4,979,349 บาท/ป  
3 ปริมาณการจําหนาย RDF  7,541.682 ตัน  
4 รายไดจากการจาํหนาย RDF 264,766.20 บาท  
5 นําสงเงินรายไดคากําจัดขยะ รอยละ 3.5 

เขากองทุนส่ิงแวดลอม 
174,277.22 

 

6 การแกไขปญหาทางระบายน้าํเชิงรุก 546 บอพัก 
ระยะทาง 12,955 เมตร 

 

7 การกําจัดวัชพืชรองระบายน้าํ/ไหลทาง 118 ครั้ง  
8 ติดตั้งแพบําบัดน้ําเสีย 20 จุด  
9 ติดตั้งกังหันลาเซลล 21 จุด  

10 กําจัดผักตบชวา 2 ครั้ง 
105 ตัน 

 

11 แกไขปญหาเรื่องรองเรียน 
เก่ียวกับทางระบายน้าํ 

114 เรื่อง 
 

12 การออกปฏิบัติงานของรถตักหนา-ขุดหลัง 
ขุดลอกรางระบายนํ้า/ปรับภูทัศนตางๆ /
แกปญหาน้ําทวม 

71 ครั้ง 
 

13 ออกตรวจการออกเลขที่บาน 76 ราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ประจาํป 2565  

 
 

รับจํานาํ    จํานวน  38,887  รายการ   จํานวนเงิน  858,161,650 บาท 
ไถถอน   จํานวน  38,570  รายการ จํานวนเงิน  849,227,400 บาท 

            ดอกเบี้ยรับจํานาํ   จํานวนเงิน  24,647,684.50  บาท 
            กาํไรจากการจาํหนายทรัพยหลุด จํานวนเงิน  4,467,684.50  บาท 
            ดอกเบี้ยธนาคาร  จํานวน  13,758.13  บาท 
            คาใชจาย   จํานวน  5,737,000.19  บาท 
            กาํไรสะสม   จํานวน  23,392,277.44  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมศักยภาพความเปนเลิศดานกีฬา 
ประเภทกีฬา วอลเลยบอลชายหาด 
๑) นางสาวสุจิณณา เพ่ิมพูล นักกีฬาวอลเลยบอล
ชายหาด ทีมชาติไทย รุนอายตํุ่ากวา ๒๑ ป 
๒) นางสาวจิดาภา บุหนองขุน นักกีฬาวอลเลยบอล
ชายหาด ทีมชาติไทย รุนอายตํุ่ากวา ๒๑ ป 
๓) นายวิชญ วิเศษการ นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด 
ทีมชาติไทย รุนอายุต่าํกวา ๒๑ ป 
๔) นายอภิชาต ทองหิน นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด 
ทีมชาติไทย รุนอายุต่าํกวา ๒๑ ป 
๕) - ชนะเลิศ การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗ 
ศรีสะเกษเกมส รอบมหกรรมชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ระดับประเทศ ระหวางวันท่ี ๗ - ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๕ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖) - รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขัน เอสโคลา 
วอลเลยบอลชายหาด รุนอายุต่ํากวา ๑๙ ป ชิงชนะเลิศ
แหงเอเชีย ๒๐๒๒ AVC ๔ ASIAN U ๑๙ BEACH 
VOLLEYBALLCHAMPIONSHIPS ROI ET,THAILAND 
ระหวางวันที่ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนาม
วอลเลยบอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
๗) - รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งท่ี ๓๗ “พัทลุงเกมส” ระหวางวันที่  
๓๐ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ณ หาดแสนสุขลําปา จังหวัดพัทลุง  
๘) - อันดับ ๙ การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด 
รอยเอ็ด โอเพน ระหวางวันที่ ๑๐ -๑๓ กันยายน 
๒๕๖๕ ณ สนามวอลเลยบอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
๙) - อันดับ ๑๗ การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด 
ชิงชนะเลิศ แหงอาเซีย ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนาม วอลเลยบอลชายหาด
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด) 

 

420,000 

 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

๑๐) - รองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงนิ)  
วอลเลยบอลชายหาด ทีมหญิง การแขงขันวอลเลยบอล
ชายหาด “พิจิตร - ซีเลค็” เยาวชน ชาย – หญิง  
รุนอายุต่ํากวา ๒๐ ป ชิงชนะเลิศแหง ประเทศไทย  
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๖ - ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพิจิตร 
๑๑) - ชนะเลิศ รุนยุวชนชาย การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งท่ี ๓๘ “ศรีโคตรบูรณเกมส” รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค ๓ ระหวางวันท่ี ๑๓ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ จังหวัดนครพนม 
๑๒) - รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันวอลเลยบอล
ชายหาด “ยูโรเคก” ไทยแลนด บีช วอลเลยบอล 
๒๐๒๒ รอบชิงชนะเลิศ แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 
๒๑ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามวอลเลยบอล
ชายหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
๑๓) - รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศกึษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔๒ ประจําป ๒๕๖๖  
“เทียน นกแกวเกมส” (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) 
ระหวาง วันที่ ๖ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖  
ณ จังหวัดเชียงใหม 
 

ประเภทกีฬา เซปกตะกรอ 
๑) - รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันตะกรอคูผสม 
ไทยพีบีเอส ซุปเปอแมต ชิง ชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๕  
รุนเยาวชน อายุ ไมเกิน ๑๘ ป 
๒) - รองชนะเลิศ อันดับ๒ เหรียญทองแดง  
ตะกรอคูหญิง  
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง ตะกรอ 
ชายหาดหญิง การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗  
ศรีสะเกษเกมส รอบมหกรรมชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ระดับประเทศ ระหวางวันท่ี ๗ - ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๕ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

  

 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

๓) - ชนะเลิศ เหรียญทอง ทีมเดี่ยวหญิง  
รุนอายุไมเกิน ๑๗ ป  
- ชนะเลศิ เหรียญทอง ตะกรอคูหญิง  
รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป  
- รองชนะเลิศ อันดับ๑ เหรียญเงิน ตะกรอคูหญิง  
รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป 
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง ตะกรอคูหญิง 
รุนอายุไมเกิน ๑๓ ป การแขงขันเซปกตะกรอหญิง  
ชิงชนะเลศิแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๕ 
ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๔) - ชนะเลิศ ตะกรอคูหญิง 
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ , ทีมชุดหญิง การแขงขัน 
เซปกตะกรอกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง ประเทศไทย 
ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันท่ี ๑๖ - ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
๕) - ชนะเลิศ การแขงขันเซปกตะกรอชิงชนะเลิศ 
แหงประเทศไทย In Thai PBS Youth Sepak Takra 
Girl Series ๒๐๒๒ รุนอายุไมเกิน ๑๗ ป  
ณ จังหวัดรอยเอ็ด ระหวาง วันที่ ๔, ๑๑, ๑๘, ๒๕ 
มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๖) - ชนะเลิศเหรียญทองตะกรอคูหญิง การแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี ๓๗ รอบประเทศ)  
“พัทลุงเกมส” ระหวาง วันท่ี ๒๗ สิงหาคม -  
4 กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพัทลุง  
๗) - รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันเซปกตะกรอ 
ชิงชนะเลิศ แหงประเทศไทย Thai PBS Youth Sepak 
Takra Man Series ๒๐๒๒ ระหวางวันที่ ๓, ๑๐, ๑๗, 
๒๔ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ รุนอายุไมเกิน ๑๗ ป 
ณ จังหวัดมหาสารคาม  
๘) - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ตะกรอทีมคูหญิง  
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) 
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๒ 
ประจําป ๒๕๖๖ “เทียนนกแกวเกมส” (รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ) ระหวางวันที่ ๖ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ 
ณ จังหวัดเชียงใหม 
 

  

 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

ประเภทกีฬา เปตอง 
๑) นายนมัสการ พยัคษา นักกีฬาเปตองเยาวชน 
ทีมชาติไทย  
๒) นายเกริกไกรวิญช ผิวขํา นักกีฬาเปตองเยาวชน 
ทีมชาติไทย  
๓) นายสรอรรถ ปลีกุล นักกีฬาเปตองเยาวชน 
ทีมชาติไทย  
๔) - ชนะเลิศ การแขงขันเปตองเยาวชนไทยกาวไกล 
สูสากล ประจําป ๒๕๖๕ รุนอายุไมเกิน ๑๗ ป  
ณ สนามมูลนิธิ เพื่อพัฒนาเปตอง กรุงเทพมหานคร 
๕) - ชนะเลิศเปตองทีมชาย การแขงขันเปตอง 
ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งท่ี ๔ "THE ๔th ABSC 
PETANQUE CHAMPIONSHIP ๒๐๒๒" ในวันที่  
๑๑-๑๓ พ.ย. ๒๕๖๕ นี้ ณ สนามมูลนิธิเพ่ือพัฒนา
กีฬาเปตอง กรุงเทพฯ 
๖) - ชนะเลิศ ทีมเยาวชน การแขงขันเปตองการกุศล 
ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๖๕ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ณ สนามเปตองมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง 
กรุงเทพมหานคร 
๗) - รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศกึษาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔๒ ประจําป ๒๕๖๖ 
“เทียนนกแกวเกมส” (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) 
ระหวาง วันที่ ๖ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖  
ณ จังหวัดเชียงใหม 
 

ประเภทกีฬา วอลเลยบอลในรม 
๑) - ชนะเลิศ การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗  
รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
“พญาแลเกมส” ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒) - รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
ยุวชน “เอสโคลา” รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป รอบคัดเลือก
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนอื ระหวางวันที่ ๑๑-๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต 
อําเภอปงธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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๓) - อันดับ ๕ การแขงขัน “เอสโคลา” รุนอายุไมเกิน 
๑๔ ป รอบชิงชนะเลิศระดับระดับประเทศ  
ระหวางวันที่ ๒๑-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต อําเภอปงธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
๔) - ชนะเลิศ รุนอายุ ๑๔ ป 
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ รุนอายุ ๑๖ ป  
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ รุนอายุ ๑๘ ป 
การแขงขันกีฬาวอลเลยบอล ลูกยางเพื่อชีวิต รุนอายุ 
๑๔ ป ๑๖ ป ๑๘ ป ระหวางวันท่ี ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ 
๒๕๖๕ ๕)  
- ชนะเลศิ การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลยุวชน  
“เอสโคลา” รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป รอบคัดเลือก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ประเภทกีฬา กรีฑา 
๑) - เด็กหญิงกรชกร อุระภา นักกีฬาไตรกีฬา 
ทีมชาติไทย เขารวม เก็บตัวและแขงขันกีฬาซีเกมส 
๒๐๒๓ ครั้ง ๓๒ ณ ประเทศกัมพูชา 
๒) - นายธราธิป อุระภา ไดรบัคัดเลือกไปเขารับการฝก
พัฒนา เพื่อเลื่อนขั้นเขาสูเยาวชนทีมชาติไตรกีฬาและ
ทวิกีฬา ณ สมาคมไตรกีฬาแหงประเทศไทย  
ณ จังหวัดระยอง 
๓) - นายณัฐดนัย บุปภาเฮา ไดรบัคัดเลือกไปเขารับ 
การ ฝกพัฒนาเพื่อเลื่อนขั้นเขาสูเยาวชนทีมชาติไตรกีฬา
และทวิกีฬา ณ สมาคมไตรกีฬาแหงประเทศไทย  
ณ จังหวัดระยอง 
๔) - อันดับ 4 รอบชิงชนะเลิศวิ่ง ๓๕,๘๐๐ ม. 
การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือก 
ตัวแทนภาค ๓ “พญาแลเกมส” กรีฑา ณ จังหวัดชัยภูมิ 
๕) - ลําดับที่ ๙ ว่ิงวิบาก ๒๐๐๐ ม. กรีฑาชิงแชมป  
มุงเอเชี่ยนเกมส ๒๐๒๒ 
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๖) - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตรหญิง  
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ว่ิง ๑,๕๐๐ เมตรหญิง  
การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ  
ประจําป ๒๕๖๕ รอบคัดภาคตัวแทนระดับเขต ๓  
ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฏบุรีรัมย 
7) - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิ่ง ๓๐๐๐ เมตรหญิง  
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ว่ิง ๕,๐๐๐ เมตรหญิง  
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ว่ิง ๑๐,๐๐๐ เมตรชาย  
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิ
ครั้งที่ ๓๘ “ศรีโคตรบูรณเกมส” รอบคัดเลือกตัวแทน
ภาค ๓ ระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ณ จังหวัดนครพนม 

  

2 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 
- การแขงขันทักษะทางวิชาการ  
(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งท่ี ๒๘  
ประจําป ๒๕๖๕ ๒๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ณ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
๑) ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดรําวงมาตรฐาน  
ป.๑-๖  
๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  
การประกวดสื่อนวัตกรรมครู กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
๓) เหรียญทอง การประกวดส่ือนวัตกรรมครู 
การงานอาชีพ  
๔) เหรียญทอง การประกวดโครงงานภาษาไทย ป.๔-๖ 
๕) เหรียญทอง การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ  
ม.๔-๖  
๖) เหรียญทอง การประกวดกลาวสุนทรพจน ม.๔-๖ 
๗) เหรียญทอง การประกวดเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย 
8) เหรียญเงนิ การประกวดโครงงานการงานอาชีพ  
ม.๔-๖  
9) เหรียญเงนิ การประกวดภาพระบายสี ม.๑-๓  
๑๐) เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  
ม.๔-๖ 
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- การแขงขันทักษะทางวิชาการ (ระดับประเทศ) 
ระหวางวันที่ ๓๐ กันยายน  
- ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุงสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑) รางวัลเหรียญทอง (รางวัลชมเชย อันดับ ๑)  
การประกวดรําวง มาตรฐาน ป.๑-๖ 
๒) รางวัลเหรียญทอง (รางวัลชมเชย อันดับ ๓)  
การประกวดสื่อนวัตกรรมครูภาษาไทย 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
ประจาํป 2565 
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จัดการศึกษาใหผูเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพ บูรณาการความรูรอบดานสมดุล  
นําคุณธรรมสูความพอเพียง 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานกีฬา (กีฬาภายใน) 1 90,000 
2 โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬาระดับปฐมวัย 1 20,000 

จัดการศึกษามุงสูความเปนเลศิตามความสนใจเฉพาะดานแกผูเรียน ดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน กีฬาศิลปะ ดนตรพีื้นบาน คอมพิวเตอร กีตาร และอาหารไทย รวมสืบสานภูมิปญญา 
และวัฒนธรรม 

3 โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศ 
ดนตร-ีนาฎศิลป พื้นบาน (ป.4-6) 

30  

4 โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศดานวิชาการ 
วิชาภาษาอังกฤษ (ม.1-3) 

30 19,850 

5 โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศดานวิชาการ 
วิชาภาษาจีน (ม.1-3) 

30 20,000 

6 โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเปนเปนเลิศทักษะ 
ดานคอมพิวเตอร (ม.1-3) 

3  

7 โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศเบเกอรรี่  
(ม.1-3) 

30  

8 โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศกีตาร 30 30,000 
จัดการศึกษาพัฒนาทักษะการอาน การเขียน 

9 โครงการคลินิกภาษา 30 50,000 
จัดกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย ทักษะชีวิต ใชชวีิตพอเพียง สรางความสัมพันธอันดี 
ระหวางสถานศึกษากับผูเรียน 
10 โครงการแนะแนว 10  
11 โครงการปฐมนิเทศนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 1  
12 โครงการเย่ียมบาน 1 20,000 

จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และประชาธิปไตยในโรงเรียน 
13 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 3 20,000 

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และรณรงคปองกันปญหาส่ิงเสพติดในโรงเรยีน 
14 โครงการอนามัยโรงเรียน 8 40,000 
15 โครงการรณรงคปองกันปญหายาเสพติดในโรงเรียน 3  
16 โครงการเพศวิถี 1 14,994 
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สงเสริมใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีขวัญกําลังใจและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
17 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 5 95,864 
18 โครงการประชุมประจําเดือน 9  
19 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 3 20,000 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุมสาระ 
20 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3  

จัดกิจกรรมการเรียนรูในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ตามความสนใจแกผูเรยีน 
21 โครงการสงเสริมอาชีพงานประดิษฐ (ของชํารวย) 1 30,000 
22 โครงการตัดผมเสรมิสวย 30 30,000 

พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา งานประชาสัมพันธ และความดีเดน 
ของสถานศึกษา 

23 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ 
และความดีเดนของสถานศึกษา 

30  

24 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 1 119,990 
สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรู วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งในและนอกสถานท่ี 
25 โครงการวันสําคัญ 7 50,000 
26 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 1 50,000 

พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
27 โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 30  
28 โครงการโรงเรียนธนาคาร 30 10,000 

จัดระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ และแหลงเรียนรูใหปลอดภัย พรอมบริการตลอดเวลา 
29 โครงการบริหารงานอาคารสถานที ่ 18 145,695 

จัดระบบการบริหารงานงบประมาณและบริการเปนระบบโปรงใสตรวจสอบได 
30 โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 2 40,5320 
31 โครงการอาหารกลางวัน 2 1,867,185 
32 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 2  

สรางความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขาย และทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
33 โครงการความสัมพันธกับชุมชน 4 30,000 

34 
โครงการสงเสริมความเขมแข็งของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

4  

35 โครงการประชุมผูปกครอง 1 9,995 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอด็ 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(ครั้ง) 

งบประมาณ
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 8 140,024 

2 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 
ดานดนตรี (โหวด) 

1 
20,000 

3 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  88,135 
4 โครงการบริหารจัดการพัสดุในโรงเรียน 7 314,105 
5 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 1 20,000 
6 โครงการสารสัมพันธบานโรงเรียน  30,000 
7 โครงการพัฒนาผูเรียนดานวิชาการระดบัปฐมวัย  82,900 
8 โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่  897,052 
9 โครงการสงเสริมการเรียนรูนวตักรรมและเทคโนโลยี 

ดิจิตัล “เสต็มและสมารทโคดดิ้ง” 
 

199,095 

10 โครงการธุรการการเงินพัสด ุ  15,630 
11 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  174,448 
12 โครงการเรียนฟรีมีคณุภาพ  653,613 
13 โครงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการ  

(8 กลุมสาระ) 
 

80,000 

14 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 
ดานศิลปะ (การเพนทและสกรีน) 

 
40,000 

15 โครงการบูรณาการกีฬาและภาษา  34,660 
16 โครงการสงเสริมประเพณีและวันสําคัญ  79,830 
17 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  148,000 
18 โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ  88,200 
19 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  34,095 
20 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑงานบานงานครวั  99,745 
21 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน  50,445 
22 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและงาน

แนะแนว 
 

10,000 

23 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  30,000 
24 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก  62,955 
25 โครงการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ 

อาหารนักเรียนในโรงเรียน (การพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน) 

 
338,432 

26 โครงการอาหารกลางวัน  1,791,552 
 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 56 821,730 
2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผูเรยีน 4 156,700 
3 โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัย 4 29,780 
4 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี   
5 โครงการดนตรีลีลา และการแสดง   
6 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑการศึกษา 9 168,600 
7 โครงการวันสําคัญของชาติ 2 10,000 
8 โครงการวันสําคัญทางศาสนา 1 5,000 
9 โครงการประเพณี และวัฒนธรรม 4 20,000 

10 โครงการสนุกกับภาษา 2 24,100 
11 โครงการหองสมุดสงเสริมการอาน 2 27,000 
12 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวสูความพอเพียง 1 10,000 

13 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัด
ประสบการณ และคูมือการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

1 10,000 

14 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน   
15 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในศูนยฯ 8 43,116 
16 โครงการสงเสริมสุขภาพครูและบุคลากรในศูนยฯ   
17 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 17 147,000 
18 โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอน 1 40,000 

19 
โครงการพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานท่ี 
แหลงเรียนรู ภูมิทัศนภายในศูนยฯ 

27 572,505 

20 โครงการหองเรียนนาอยู 1 10,000 
21 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 1 10,000 
22 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 24,000 
23 โครงการประกันสุขภาพการศกึษาศูนยฯ 1 10,000 
24 โครงการประชุมผูปกครอง 2 20,000 
25 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมศูนยฯ 2 19,000 
26 โครงการเย่ียมบานสานรัก   
27 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยฯ   

 
 
 
 

 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 

 

งบประมาณ
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวัน 51 264,684 
2 โครงการวันสําคัญ 2 15,000 
3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา   
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนยฯ 1 10,000 
5 โครงการประชุมผูปกครอง 1 5,000 
6 โครงการเยี่ยมบานสานรกั   
7 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ   
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1 5,000 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
4 18,172 

10 โครงการจัดการเรยีนรูภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 66,958 
11 โครงการจัดซื้อสื่อและผลิตสื่อมอนเตสซอรี่ 1 10,000 
12 โครงการหองสมุดสงเสริมการอาน 2 17,000 
13 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผูเรยีน 7 37,400 
14 โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน 2 10,800 
15 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมศูนย 3 11,450 
16 โครงการปรับปรงุซอมแซม อาคาร สถานท่ี  

แหลงเรียนรู ภูมิทัศน ภายในศูนยฯ 
3 90,680 

17 โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัย 4 15,166 
18 โครงการหองเรียนนาอยู 1 20,000 
19 โครงการพัฒนาวิชาชพีและการศึกษาดูงาน 2 14,852 
20 โครงการสงเสริมเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีไทย  

(ลอยกระทง,บุญผะเหวด,วันสงกรานต) 
1 3,000 

21 โครงการกีฬาสงเสริมสุขภาพเด็ก 2 8,000 
22 โครงการวันครสิตมาสและวันข้ึนปใหม 1 3,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

เดือนมกราคม 
1 พิธีมอบทุนการศึกษา หจก. ชาริยาสกินแคร  

นําโดยคุณจันทรจิรา สาริยา 
  

2 กิจกรรมวันครู ประจําป ๒๕๖๕   
3 รับการตรวจสอบภายใน   
4 โครงการ “เทียนชนวน   

เดือนกุมภาพันธ 
5 นักเรียนเขารับวัคซีนโควิด - ๑๙  

ณ โรงบาลสนาม คายประเสรฐิสงคราม 
  

6 การแขงขันบรรยายธรรม (ระดับจังหวัด)  
ประจําป ๒๕๖๕ 

  

7 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจําป ๒๕๖๕   
8 สถานจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔   
7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

มอบของท่ีระลึก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

8 ประชุมคร ูประจาํเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕   
9 มุทิตาจิต ผูอํานวยการ สมพิศ หวังทรัพยทวี   

10 ตอนรับผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร   
เดือนมีนาคม 
11 ไดรับประกาศเกียรติคุณ เขารวมสงผลการดาํเนินงาน

โรงเรียน อย.นอย เฉพาะกิจ ระดับประเทศ 
  

12 บุญผะเหวดรอยเอ็ด ป ๒๕๖๕   
13 รับผูอํานวยการสาํนักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ออกเยี่ยม พบปะผูบริหาร คณะครู 
  

14 เขารับทุนการศกึษามูลนิธิชวยเหลือเด็กยากจน   
15 รับการติดตามการทํางานของสภานักเรียน 

บริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  

16 การสอบ National Test (NT) ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๔ 

  

17 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังท่ี ๑ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

  

18 โครงการประชุมผูปกครองรอยเปอรเซ็นต  
ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

  

19 พิธีปจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  



 

 
สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 

ประจาํป 2565 
 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

20 
พิธีปจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  

21 งานประเพณีบุญผะเหวด วัดปาเรไร ประจําป ๒๕๖๕   

22 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

  

23 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ   
24 ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุนท่ี ๑๔ ระดับจังหวัดรอยเอ็ด   

เดือนเมษายน 
25 สรงนํ้าพระ รดน้าํดําหัว เน่ืองในเทศกาลสงกรานต 

๒๕๖๕ 
  

26 เขารวมการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ประจําปการศกึษา ๒๕๖๕ 

  

27 เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา 

  

28 สถานที่จัดกิจกรรมรณรงคควบคมุประชากรสัตว  
พาหะนําโรคเพื่อจํากัดโรคพิษสุขนัขบา 

  

29 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และนําเสนอการสรุปผลงานประกันคุณภาพ 
ภายใน สถานศกึษา 

  

เดือนพฤษภาคม 
30 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

และนําเสนอการสรุปผลงานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา และขยายผลโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสสูคณะครู 

  

31 คณะครูศึกษาดูงาน   
32 รวมพิธีขบวนแหพระไตรปฎกและการสวดสาธยาย 

พระ ไตรปฎกเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 
  

33 เขารวมพิธีทางศาสนาเน่ืองในวันวิสาขบูชา  
ณ วัดบึงพระลานชัย 

  

34 เปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕   
35 ประเมินผูเรียนเขาเรียนโครงการพิเศษพิเศษเรียนรวม  

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
  

 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

36 วันสุนทรภู วันภาษาไทย และวันตอตานยาเสพติด 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

  

37 เขารวมทบทวนคําปฏิญาณและเดินสวนสนาม  
เนื่องในวันคลายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย  
ครบรอบ 111 ป 

  

38 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

  

39 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนลูกเสือนอย และ ลูกเสือ
สํารอง-ยุวกาชาดระดับ 1 

  

40 โครงการคนศรีรอยเอ็ด เปาหมายที่ ๓  
การประหยัดและอดออม : การดาํเนินการโรงเรียน
ธนาคาร 

  

เดือนกรกฎาคม 
41 บุคลากรเขารับการอบรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

เพือ่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สูการพัฒนา 
ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

  

42 รวมตอนรับคณะทอดถวายผาปาที่วัดปาเรไร   
43 มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค  

(กลุมชั้นรอยตอ) 
  

44 รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
สถานที่จําหนายอาหารในโรงเรียน ตามโครงการ
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรยีน ประจําป ๒๕๖๕ 

  

45 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เขาเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวัน
และอาหารเสริมนม 

  

46 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

  

47 เขารวมโครงการสรางเครือขายความรวมมือ 
ทางการศึกษา และประชาสัมพันธกับ  
มมร. วิทยาเขตรอยเอ็ด 

  

48 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา   
49 รวมงานกิจกรรมสืบสานตาํนานเทียนพรรษา ๑๐๑ 

ประจําป ๒๕๖๕ 
  

50 บุคลากรเขารวมฝกอบรมเจาหนาท่ีและ 
ผูบังคบัยุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

  

 
 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

51 การแขงขันทักษะวิชาการ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๒๘ ประจําป ๒๕๖๕ 

  

52 ตอนรับคณะศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา 
จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม 

  

53 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรารามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

  

เดือนสิงหาคม 
54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครั้งที ่๓/๒๕๖๕ 
  

55 รับการตรวจสอบบัญชีรายไดสถานศึกษา 
และการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

  

56 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

  

57 เปดรานเรไรชายขอบ รานคาฝกอาชีพและจําหนาย
สินคาผลิตภัณฑ SBMLD ของนักเรียน 

  

58 เขารวมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ขาราชการ 
นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
ใน เทศกาลเขาพรรษา ประจาํป ๒๕๖๕ 

  

59 เขารวมโครงการพัฒนาเครอืขายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเขาถึง 
แหลงเงนิทุนดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

  

60 โครงการแสดงตนเปนพุทธมามกะ ประจําป ๒๕๖๕  
ณ วัดวิมลนิวาส 

  

61 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ภายในสถานศกึษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๕ 

  

62 เขารวมประชุมโครงการสงเสริมการเรียนรูเพศศกึษา 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  

63 ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมปที่ ๑-๔ และฉีดวัคซีน
คอตีบบาดทะยัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

  

64 รับการตรวจเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 
ในโรงครัวของโรงเรียน 

  

65 โครงการแวนแกว ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕   
66 ตอนรับนางวรวลัญช คลังบุญมา รองผูอํานวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด เขาดูสถานท่ีและ 
แหลงเรียนรู MOU ตามแนวทางการจัดการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

67 เขารวมการอบรมนักเรียนแกนนําอาสาสมัคร
สาธารณสุข โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
ประจําป ๒๕๖๕  

  

68 เขารวมโครงการอบรมเครือขายเด็กและเยาวชน 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  

69 ผูปกครองนักเรียนรับมอบเงินทุนนักเรียนเสมอภาค  
ที่ไดรับ การจัดสรรจากสํานักงานกองทุนเพ่ือความ 
เสมอภาคทางการศึกษา (กยศ.) กรณีมีความประสงค 
รับเงินสดที่โรงเรียน 

  

เดือนกันยายน 
70 กิจกรรมกีฬาภายใน ประจําปการศกึษา ๒๕๖๕   
71 กิจกรรมสัมพันธชุมชนวันบูรพาจารยวัดปาเรไร   
72 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อพิจารณารับรองขอมูลนักเรยีนทุนเสมอภาค 
แบบมีเงื่อนไข (กลุมใหม) 

  

73 รวมแสดงการสวดมนตทํานองสรภัญญะ 
ตนแบบภาษาอังกฤษ ในโครงการประเพณีการสวดมนต
ทํานองสรภัญญะ ประจําปพทุธศักราช ๒๕๖๕ 

  

74 นักเรียนเขารับแวนตา“โครงการแวนแกวเพื่อนอง 
ประจําป ๒๕๖๕” 

  

75 มอบทุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑  
ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

  

76 เขารวมชมและเชยีรการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด 
ชิงแชมปแหงเอเชีย 

  

77 เขารวมกิจกรรมเปดบานอาชีวศึกษา สูโลกอาชีพ 
ณ ลานกิจกรรมหอโหวด ๑๐๑ 

  

78 นักเรียนรับการตรวจสุขภาพและรับการฉีดวัคซีน
ปองกันมะเร็งปากมดลูก 

  

79 พิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕   
80 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
  

81 โครงการความรวมมือทางวิชาการรวมกับ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด  

  

82 ทดสอบการอานโฟนิกส (Phonics) เพื่อติดตาม
ความกาวหนาในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียน 

  

83 โครงการฝกอาชีพนักเรียนรานคาจําหนายผลิตภัณฑ
นักเรียน “รานเรไรชายขอบ” 
“กิจกรรมประดิษฐหูหิ้วเครื่องดื่ม” 

  



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

84 โครงการฝกทักษะอาชีพการทําขนมชนิดตางๆ โครงการ 
SBMLD ขนมไทย และ โครงการ SBMLD ขนมไทย
สําหรับอาหารกลางวันนักเรียนสัปดาหละ ๑ วัน 

  

85 โครงการฝกทักษะ และเรียนรูการตัดผม เสรมิสวย  
รานเรไร บิวตี้ (เสริมสวยหญิง) และรานเรไร บารเบอร
(ตัดผมชาย) 

  

86 โครงการนํ้าหมักจุลินทรียชีวภาพ (EM)เพ่ือชวยบําบัด 
น้ําเสีย ลดกลิ่นเหม็นในบอดักไขมันและทอ ระบายน้ํา 

  

87 โครงการความเปนเลิศทางคอมพิวเตอร   
เดือนตุลาคม 
88 เขารวมงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๑๒ ประจําป ๒๕๖๕ 
  

89 มอบทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (ก.ศ.)  
นักเรียนกลุมใหม ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
กรณีประสงครบัเงินสดท่ีโรงเรียน 

  

90 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดผมเสริมสวย
ตามโครงการ SBMLD ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

  

91 เขารวมการอบรมสัมมนาทางวิชาการ 
ดานการเบิกจายเงนิ การจัดซือ้จัดจัดจางและการพัสดุ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  

92 เขารวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดาํเนินงาน 
โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โรงเรียนตนแบบและการสรางแกนนํานักเรียนเยาวชน 

  

93 รวมงานประเพณีกวนขาวทิพย" รําวงหรรษา  
ออกพรรษา กวนขาวทิพย" ประจําป ๒๕๖๕ 

  

94 งานสัมพันธชุมชน  บุญประเพณีกวนขาวทิพย  
ออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําป ๒๕๖๕ 

  

95 ผูนําลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
เขารวมโครงการนิเทศลูกเสือ-ยุวกาชาด ในสถานศึกษา 

  

96 บุคลากรเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดวยการ
ประเมินและวิทยฐานะขาราชการหรือพนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

  

97 นักเรียนเขารวมการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน 
สําหรับเยาวชนประจําป ๒๕๖๕ 

  

98 รวมงานกฐินรอยเอ็ดรวมใจ ประจําป ๒๕๖๕ (ปที่ ๑๕)   
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99 “ฝกงานฟรี มีคาตอบแทน เปดโอกาสทางการเรยีนรู” 
กิจกรรมเพื่อเพิ่มทกัษะวิชาชพีท่ีมีความสนใจ  
และสรางรายไดชวงปดภาคเรียน (บารีสตา รานเรไร
ชายขอบ / ขนมครัวคุณยา) 

  

 
100 ประชุมสภานักเรียนประจําภาคเรยีนท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
  

101 รวมงานประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็งเส็งประทีป 
ครั้งที่ ๒๔  ประจําป ๒๕๖๕ 

  

102 กิจกรรมหนาเสาธง  
คณะกรรมการสภานักเรียนใหความรูกับนองๆ  
เรื่องการจัดการขยะเหลือศูนยในสถานศึกษา 

  

103 กฐินสามัคคี วัดปาเรไร ประจําป ๒๕๖๕   
104 มอบทุนการศึกษานักเรียนจิตอาสาเรียนดี  

ความประพฤติเรียบรอย 
  

105 การสอบธรรมสนามหลวงศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
ประจําป ๒๕๖๕ 

  

106 รับบริการตรวจสุขภาพฟน โครงการสงเสริม 
ทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน 

  

107 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ ๒ 
ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

  

108 บันทึกขอตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) ประจําป ๒๕๖๖ 

  

109 การจัดกิจกรรมการเรียนรูความรวมมือของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดกับวิทยาลัยอาชวีศึกษารอยเอ็ด 

  

เดือนธันวาคม 
110 ตอนรับคณะเย่ียมชมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม

กิจกรรมการเรยีนการสอน และการแสดงความสามารถ
ทางดนตรีของนักเรียน 

  

111 เขารวมโครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนท่ี 
ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

  

112 อบรมหลักสูตร “การปองกันอัคคีภัยเบื้องตน”  
และ “การปองกันเด็กติดในรถ” 

  

113 เขารวมประชุมการติดตามและประเมินควบคุมภายใน   
114 อบรมบุคลากรผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินรายได

สถานศึกษา 
  

 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

115 รับการนิเทศการจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แบบโฟนกิส ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

  

116 รับการแนะแนวทางการศึกษา จากคณะครู อาจารย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ธีรภาดา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

  

117 กิจกรรมวันคริสตมาส   
118 ตอนรับคณะเย่ียมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียน 
  

119 เขารวมอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 
ทางศึกษา โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

  

120 ศึกษานอกสถานท่ี ในงานสีสันพรรณไมงามรอยเอ็ด  
โดยชมรม บอนไซรอยเอ็ด 

  

121 เขารวมโครงการสงเสริมการทองเท่ียว"หอโหวด ๑๐๑ 
ROIET TOWER" กิจกรรมสงทายปเกา ตอนรบัปใหม 
๒๕๖๖ 

  

122 พิธีทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๖   
123 สวัสดีปใหมคณะกรรมการสถานศึกษาและ อปพร.  

ที่มาปฏิบัติที่ดูแลความปลอดภัยในการขามถนน 
  

124 พิธีมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนเรียนรวม  
และนักเรียนผูบําเพ็ญประโยชน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สรุปขอมูลผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
ประจาํป 2565 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

1 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียน 1  
เทศบาลบานโนนทัน เทศบาลนครขอนแกน 

  

2 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขาเย่ียมชมและศึกษาดูงาน  
หองคณิตศาสตร ม.ปลาย และหองคลังคณิตศาสตร 

  

3 พิธีเปดและเย่ียมชมหองการงานอาชพีแบบ  
Active Learning โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

  

4 ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแหงชาติ   
5 การมอบทุนการศึกษาแก นักเรียนทุก ระดับชั้น   
6 มอบเงนิคาอาหารกลางวัน และนม (อาหารเสริม)  

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 
  

7 สนับสนุนงบประมาณ เปนตัวแทนจังหวัดรอยเอ็ด 
เขารวมแขงขันกีฬา แหงชาติ ครั้งที่ 47  
รอบคัดเลือกภาค 3 

  

8 สนับสนุนงบประมาณ กีฬา กรีฑา เปนตัวแทน 
จังหวัดรอยเอ็ด เขารวมแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 
“พญาแลเกมส” 

  

9 การแสดงวันเปดงานขาวหอมมะลิโลก   
10 นิเทศการจัดการเรียนสอนแบบ Online  

ภายในสถานศกึษา 
  

11 ใหกําลังนักเรียนท่ีบานประสบภัย  
พรอมมอบเงินเยียวยาเบื้องตน 

  

12 การตรวจ ATK ของบุคลากรโรงเรียน   
13 กิจกรรมปฏิบัติธรรม เน่ืองในวันมาฆบูชา  

ประจําป 2565 
  

14 การคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ 
ดานกีฬาชนิดกีฬา กรีฑา วอลเลยบอล และแบดมินตัน 

  

15 การคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ 
ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

  

16 นําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

  

17 การจับสลาก (Live Facebook) เขาเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

  

 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

18 การมอบตัวนักเรียน (กรอกใบมอบตัวแบบออนไลน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

  

19 การประเมินโครงการเรยีนรู ดานการแพทยฉุกเฉิน
สําหรับนักเรียน ประจําปการศกึษา 2564 

  

20 การมอบเงินคาอาหารกลางวัน และนม (อาหารเสริม) 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  

21 โครงการมอบทุนการศึกษา ชมรมครชูํานาญการพิเศษ 
และครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดพระทอง  
ประจําป การศึกษา 2564 

  

22 การประชุมช้ีแจง การจัดทํา PowerPoint  
นําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

  

23 พิธีมอบทุนการศึกษา และเครือ่งแบบนักเรียน  
จังหวัดรอยเอ็ด มูลนิธิชวยเด็ก ยากจน 

  

24 กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอบรมมัคคุเทศกนอย  
รุนที่ 1 

  

25 การประเมินและกลั่นกรองผลที่เกิดจาก การปฏิบัติ
หนาท่ี ประจําปการศึกษา 2564 นําเสนอผลงาน 
ของคณะครู 

  

26 การสอบคัดเลือกนักเรยีนเขาศึกษาตอ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 

  

27 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2565 ของ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

  

28 การประกาศผลการเรียนแบบออนไลนผานระบบ EPP5   
29 การสงงานแบบออนไลน Google classroom   
30 คณะผูบริหาร และคณะครูถวายตนกัณฑหลอน  

ณ วัดสระทอง 
  

31 การมอบตัวนักเรียนเขาศึกษาตอ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 

  

32 สรุปงานประกันคณุภาพ ปการศึกษา 2564  
และกําหนดคาเปาหมาย ปการศึกษา 2565 

  

33 การประชุมประจําเดือนมีนาคม 2565   
34 การประชุมผูปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น   
35 กิจกรรมยามบายทกุวันพฤหัสบดี การบริหารรางกาย 

เพื่อสขุภาพที่แข็งแรง ของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
  

36 การจัดการแขงขันแอโรบิคแดนซ ของชมรมฟตเนส 
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

  

37 โรงพยาบาลรอยเอ็ด เขาตรวจสุขภาพของบุคลากร 
ประจําป 2565 

  

 



 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

38 ตอนรับคณะเย่ียมชมสถานศึกษาคณะศึกษาดูงาน 
โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตาํบลนาดูน 

  

39 สักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และพิธีรดน้าํดําหัว 
ผูบริหารภายในสถานศึกษา 

  

40 ปรบัปรุงภูมิทัศนของโรงเรยีน   
41 อบรมเชิงปฏิบัติการ สรางการรับรูและเตรียมความ

พรอม จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
(หลักสูตรฐานสรรถนะ) 

  

42 ประชุมคณะครูหัวหนาระดับหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู และครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

  

43 การปรับปรุงหองประชุมมวงขาว   
44 การปรับปรุงหองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
45 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ครั้งที่ 1/2565 
  

46 การจัดอบรมใหกับบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนของบุคลากร(การสงงานเอกสารออนไลน) 

  

47 นักเรียนทุกระดับชั้น รับอุปกรณการ เรียน ชุดนักเรียน 
และหนังสือเรียนฟรี 

  

48 การตรวจชั้นเรียน เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรยีน   
49 การประชุมครพูี่เลี้ยง นักศึกษาฝก ประสบการณวิชาชพี

ครูและอบรมการใชและสงงานใน google classroom 
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 

  

50 อบรม การใชและสงงานใน googleclassroom  
ใหกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชพีคร ู

  

51 การประชุมภายในสถานศึกษา   
52 รวมทําบุญถวายผาปาโรงเรียนคนตาบอด  

ณ วัดวิมลนิวาส 
  

53 กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งท่ี 1    
54 โครงการปฐมนิเทศ  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมปท่ี 1 และ 4 
  

55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
แบบโฟนกิส 

  

 
 
 



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

56 นักศกึษาวิชาทหาร รวมบริจาคโลหิตกับเหลากาชาด
จังหวัดรอยเอ็ด โครงการ "คน ๑๐๑ รวมพลังชวย
กาชาดรวมบริจาคโลหิต " 

  

57 ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปท่ี 3 เขารวมโครงการ
ฝกอบรมมัคคุเทศกนอย เพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
การทองเที่ยว 

  

58 การเลือกตั้งสภานักเรียน แบบ Online  
ประจําปการศึกษา 2565 

  

59 ปรบัปรุงโรงอาหาร   
60 พิธีไหวครู ประจําป 2565   
61 พิธีประดับเข็มวิทยฐานะของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 
  

62 กิจกรรมวันสุนทรภู ประจําปการศึกษา 2565   
63 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรู  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 
  

64 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรู  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 

  

65 ปรบัปรุงหองนํ้าในโรงเรียน   
66 การคัดเลือก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1   

ประจําปการศึกษา 2565 
  

67 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรู  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

  

68 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรู  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-5 

  

69 กิจกรรมดนตรีในสวน   
70 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน  

ณ วัดสระทองรอยเอ็ด 
  

71 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา   
72 รวมสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษาคุมวัดสระทอง   
73 พิธีเปดกิจกรรม Watsratong Sport Kick Off   
74 การประชุมสภานักเรียน ครั้งท่ี1/2565   
75 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)  

การจัดการเรียนการสอน หองเรียนอาชีพ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด 

  

76 พิธีเขาประจําหมูยุวกาชาด ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1   
77 การจัดกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร   
78 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การประเมิน

กลั่นกรอง และเยี่ยมชม หองเรียนตางๆ ทุกระดับชั้น 
  



 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

79 กิจกรรมโฮมฮัก นักศึกษาวิชาทหาร   
80 การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา   
81 กิจกรรม ลานลีลาวดีสานสัมพันธจากพี่สูนอง   
82 ปรบัปรุงระบบไฟฟาในเรียน   
83 เขารวมพิธีเปดการฝกและไหวครู นักศึกษาวิชาทหาร 

ประจําปการศึกษา 2565 
  

84 การแขงขันรอบคัดเลือกกีฬาภายใน “มวงขาวเกมส”   
85 กิจกรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดของนักเรียน

ระดับประถมและมัธยม 
  

86 กิจกรรมวันไหวพระจันทรท่ีหองภาษาตางประเทศ   
87 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การประเมิน

กลั่นกรอง และเยี่ยมชม หองเรียนตางๆ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

88 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน 
ผานฐานกิจกรรมการเรียนรู 

  

89 การประชุมผูปกครอง 100 เปอรเซ็นต   
90 มอบทุนการศึกษา ใหกับนักเรียนปการศึกษา 1/2565   
91 มอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิทิสโก นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปการศึกษา 2565 
  

92 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 2/2565 

  

93 โครงการ "กลาใหมใฝรู ปที่ 17"  
คายอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศกัยภาพในการ
จัดการโครงงาน ณ ศูนยฝกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย 
หาดตะวันรอน จ. ชลบุรี 

  

94 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอตกลง 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานคร ูสายผูสอน (วPA) 

  

95 กิจกรรม หนูนอยลอยกระทง  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

  

96 พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศกัด์ิสิทธิ์  
พระยาขัติยะวงษา 

  

97 ขบวนอัญเชิญพระประทีป และถวยพระราชทาน 
ประเพณีสมมาน้ํา คืนเพ็งเส็งประทีป ประจําป 2565 

  

98 ใหการตอนรับ คณะจากสถาบันขงจ่ือ และมหาวิทยาลัย
อันตงแหงชาติประเทศเกาหลี 

  

99 การแขงขันกีฬาภายใน (มวงขาวเกมส)   
100 โครงการเรียนรวมกับอาชีวศึกษา ชั้น ม.1  

เรียนเน้ือหาเรื่องอาหารประเภทสับซอย 
  



 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ 
(โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรมอื่นๆ) 

 
จํานวน 
(คร้ัง) 

งบประมาณ
(บาท) 

101 การประชุมผูบริหารสถานศกึษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ครั้งที่ 4/2565 

  

102 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3 ชาย-หญิง  
เขารับการทดสอบภาคทฤษฎี (ออนไลน)  
กอนจบภาคเรียน 

  

103 การปรับปรุงปายไฟบรเิวณหนาโรงเรยีน   
104 โครงการกลาใหม ใฝรู โดยบริษัท SCG  

ตรวจเย่ียมการทําโครงการของกลุม  
โครงงานตนกลวยวัฒนธรรม (กระดาษ จากตนกลวย) 

  

105 บริจาคแมสก ถุงดํา และของขวัญปใหม  
ใหกบันกัเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรอยเอ็ด 

  

106 การจัดการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา  
ทดลองสกัด DNA ปฏิบัติการชีววิทยา 
เรื่องสารพันธุกรรมชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 

  

107 อบรมพิษภัยยาเสพติดของนักเรยีน  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6 และมัธยมศึกษาตอนตน 

  

108 กิจกรรมประกวดวันครสิตมาส   
109 จัดพิธีทําบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 
เนื่องในวันปใหม 2566 

  

110 รวมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีรกิธาตุ 
และพระพุทธมิ่งเมืองมงคล  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


