


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ  ๒๖  และ ข้อ ๒๗  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0810.3/ว6086  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  

  ดังนั ้น  เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น เพื่อให้ทราบ
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภ ัณฑ์/ว ัสดุ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเม ินผล 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

 

        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
      เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
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ส่วนที่  ๑  บทนำ  
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 ๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)     4 

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)     
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ส่วนที่ ๑ 

 
 

๑. บทนำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้   

หมวด ๕ ข้อ ๒๖   
(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙   

หมวด ๕ ข้อ ๒7   
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 ภายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึง
ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ ที ่ดำเนินการจริงทั ้งหมดในพื้นที ่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ของเทศบาลให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

บทนำ 

1 



๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการดำเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู ้บริหารท้องถิ ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  มีรายละเอียดเค้าโครงการ ดังนี้ 
  ส่วนที ่๑ บทนำ ประกอบด้วย 

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

ส่วนที ่๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)  
๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)   

            3.  บัญชีจำนวนครุภัณฑ ์วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(แบบ ผด.02/1)                      

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทำ
ให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)  ใช้เป็นเครื ่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

(แบบ ผด.๐๑) 
 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 1.19 30,600,000 4.22 สำนักปลดัฯ 
1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - 
1.4 แผนงานเคหะชุมชน 9 5.38 471,800,000 65.18 กองช่าง 
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - 

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - 
1.7 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - 
2.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.79 40,000 0.005 กองสวัสดิการฯ 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.1 แผนงานการศึกษา 53 31.73 92,951,600 12.84 สำนักการศึกษา 

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

18 10.77 7,560,000 1.04 สำนักการศึกษา 

แบบ ผด.01 

4 



สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสังคม 
และคณุภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 18 10.77 21,970,000 3.03 สำนักปลดัฯ 
4.2 แผนงานสาธารณสุข 18 10.77 1,143,000 0.15 กองสาธารณสุขฯ 
4.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 6 3.59 125,000 0.01  
4.4 แผนงานงบกลาง 3 1.79 35,707,200 4.93 กองสวัสดิการฯ 

4.5 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 5.1 แผนงานสาธารณสุข 3 1.79 600,000 0.08 กองสาธารณสุขฯ 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านบรหิาร 
การเมือง การปกครอง 

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 22 13.17 60,880,000 8.41 สำนักปลดั 
กองยุทธศาสตรฯ์ 

กองคลัง 
กองการเจ้าหน้าที ่

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 3.59 130,000 0.01 สำนักปลดั 
6.3 แผนงานการศึกษา 1 0.60 140,000 0.02 สำนักการศึกษา 
6.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
6.6 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา - - - - - 
6.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 5 2.99 175,000 0.02 กองสวัสดิการฯ 

รวม   167  723,821,800   

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 

  (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการ
และให้บริการนกัท่องเที่ยวเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.88 ) 

- รื้อถอนอาคาร 
- ก่อสรา้งศูนย์อำนวยการ
และให้บริการนกัท่องเที่ยว
เป็นอาคารคอนกรีต เสริม
เหล็ก สูง 2 ชั้น จำนวน 1 
หลัง 

15,000,000 เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษา
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

            

 รวม  15,000,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 

  (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 
(แผนฯ 66-70 ห.88 ) 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

15,600,000 เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษา
ความสงบฯ 

ฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

 รวม  15,600,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 
  (2) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อม
รั้ว ค.ส.ล.ด้านทิศเหนือสถานที่
กำจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.117 ) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

ก่อสรา้งกำแพงกันดินพร้อมรั้ว 
ค.ส.ล. สูง 2.10 ม. ยาว 320 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) 

5,200,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

2 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำโรง
กำจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.117 ) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

ก่อสรา้งหอถังเก็บนำ้โครงเหลก็ 
สำหรับกกัเกบ็นำ้ได้ 10 ลบ.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)  

450,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของโรงกำจัดขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.118 ) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

ติดตั้งเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
เพื่อเพิ่ประสิทธิภาพทำงานของโรง
กำจัดขยะ 

10,500,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

4 โครงการส่งเสริมและป้องกันระงับ
เหตุเพลิงไหม้ โรงจัดการขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.119 ) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดกิจกรรม-อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้บุคลากรในโรงจัดการ
ขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

50,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

5 
 
 
 

โครงการก่อสร้างระบบสิ่งปฏิกูล
ขนาด 40 ลบ.ม. 
(แผนฯ 66-70 ห.121) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

ก่อสร้างระบบสิ่งปฏิกูลขนาด 
40 ลบ.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ)  

12,000,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

 

แบบ ผด.02 
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 
  (2) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้างโรงทำปุ๋ยหมกั
จากเศษอาหาร โรงกำจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.122) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมักขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 100 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ) 
 

400,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

7 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบำบัดนำ้เสีย 
(แผนฯ 66-70 ห.509 ) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

ก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บำบัดน้ำเสีย (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ) 

400,000,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

8 โครงการออกแบบการบรหิาร
จัดการน้ำเสียเพือ่การท่องเท่ียว
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(แผนฯ 66-70 หน้า 451) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

ศึกษาค้นคว้าวจิัย ออกแบบ
รูปแบบการบรหิารจัดการ 
การบำบัดนำ้เสียที่เหมาะสม
ในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

35,000,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

9 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลอง
รอบเมือง (ระยะเร่งด่วน) 
(แผนฯ 66-70 ห.452 ) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลอง
รอบเมือง ขุดลอก ระบบ
รวบรวมและระบายนำ้เสียใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

8,200,000 โรงงานจัดการ
ขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

 รวม  471,800,000               

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 2.1 กลยุทธ์ สนับสนุนส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนเพ่ือเป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์และพัฒนากลุ่มอาชีพ 

  (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ 
(แผนฯ 66-70 ห.302 ) 
 

เพื่อให้ความรู้และแนว
ทางการประกอบอาชพีแก่
กลุ่มผู้สนใจ 

10,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(แผนฯ 66-70 ห.302 ) 
 

สร้างความเข้าใจและเพิ่มพูน
ความรู้ในการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(แผนฯ 66-70 ห.302 ) 
 

-เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า 
การตลาด และการจำหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 
-เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ซื้อ และเช่ือมโยง
ตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

20,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองรอ้ยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 รวม  40,000               

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

10 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 กลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นทรัพยากรด้านการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันSBMLD โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.306)  

- จัดการแข่งขันกจิกรรม
SBMLD ของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพและนำเสนอ
ผลงานที่เป็นผลจากการ
ดำเนินโครงการ SBMLD 

50,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา 

สำนัก
การศึกษา 

            

2 โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับเทศบาล
เมือง โอคุอิซุโมะ ประเทศญี่ปุ่น และ
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และเมืองฝางเฉิงก่าง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(แผนฯ 66-70 ห.306) 

เพื่อเช่ือมสัมพันธไมตรี โดย
การศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนครู นักเรียน ปี
การศึกษาละ 1คร้ัง 

50,000 ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา 

สำนัก
การศึกษา 

            

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
โรงเรียนอนุบาลกรแกว้มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
วิทยาลยัอาชวีศึกษาร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.307) 

- จัดการอบรมนิเทศติดตาม 
- ประชุมเชิงปฏิบัตกิารครูใน
สังกัดเทศบาลฯ จำนวน 
332 คน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ 

400,000 สถาบันทาง
การศึกษา และ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา 

สำนัก
การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 

11 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 กลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นทรัพยากรด้านการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
และระดับประเทศ 
(แผนฯ 66-70 ห.308)  

- ครูและนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 350 คน 
ร่วมจัดนิทรรศการและ 
แข่งขันทางวิชาการ
การศึกษาระดับภาค 
และระดับประเทศ 

50,000 อปท.ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

สำนัก
การศึกษา 

            

5 โครงการนิเทศการศึกษา 
(แผนฯ 66-70 ห.308) 

- นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครู ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

5,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

สำนัก
การศึกษา 

            

6 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(แผนฯ 66-70 ห.308) 

- ประเมินคุณภาพโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ 8 
โรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

10,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

สำนัก
การศึกษา 

            

7 โครงการแข่งขันกิจกรรมทาง
วิชาการ 
(แผนฯ 66-70 ห.309) 

- จัดกจิกรรมแข่งขัน
วิชาการสำหรับนักเรียน
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้า
ร่วมแข่งขันระดับภาค 
- คัดเลือกตัวแทนนกัเรียน
คนเก่ง 5 กลุ่มสาระได้แก ่
ไทย คณิต วิทย ์สังคมฯ 
อังกฤษ 3 ระดับ คือ ป. 5 
ม.2 และระดับ ม.5 เข้า
แข่งขันในระดับประเทศ 

10,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

สำนัก
การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 

12 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 กลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นทรัพยากรด้านการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการร่วมกับสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดและ
ระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(แผนฯ 66-70 ห.309) 

- นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนของ
จังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารว่มการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 
120 คน ต่อป ี
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

90,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

สำนักการศึกษา 

            

9 โครงการเข้าค่ายวิชาการ 
(แผนฯ 66-70 ห.310) 

- จัดกจิกรรมเข้าค่ายวิชาการ
นักเรียน ป.5 – ป.6 และ
นักเรียน อบ.2 จำนวน 900 
คน 8 กลุ่มสาระ 1 กลุ่ม
ปฐมวัย 

140,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 

สำนักการศึกษา 

            

10 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 
(แผนฯ 66-70 ห.310) 

- จัดประชุมคณะกรรมการ 
และทัศนศึกษาดูงาน 
จำนวน 130 คน / 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

30,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงานส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา 

สำนักการศึกษา 

            

11 โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและ
ประชุมก่อนปิด ภาคเรียน 
(แผนฯ 66-70 ห.310) 

- มอบประกาศนยีบัตร 
นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.
6โรงเรียนอนุบาลในสังกัด
เทศบาลฯ จำนวน 1,000 
คน จำนวน 
1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

135,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

สำนักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 

13 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการเด็กพิการและเด็ก
พิเศษเรียนร่วมโรงเรียน
เทศบาลวัดป่าเรไรและ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
(แผนฯ 66-70 ห.311) 

- เด็กพิการและเด็ก 
พิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

80,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงานส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา 

สำนักการศึกษา 

            

13 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
นักเรียนและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
(แผนฯ 66-70 ห.311) 

- จัดกจิกรรมศึกษาดูงานตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัด 

300,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

สำนักการศึกษา 

            

14 โครงการวันครู 
(แผนฯ 66-70 ห.311) 

- จัดพธิีทำบุญตกับาตร 
- จัดพธิีการรำลึกพระคุณครู 
จำนวน 250 คน 

70,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน 

สำนักการศึกษา 

            

15 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
(แผนฯ 66-70 ห.312) 

- รับชาวต่างชาติมาชว่ย
พัฒนาการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จำนวน 8 โรงเรียน 

2,340,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงานส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา 

สำนักการศึกษา 

            

16 โครงการส่งเสรมิศักยภาพดา้น
การศึกษาสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.317) 

- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

300,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงานส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา 

สำนักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 

14 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ค่าใช้จ่ายกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.332) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็น
เลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียนอ่อนให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานโรงเรียน 
สำนักการศึกษา 

            

18 ค่าใช้จ่ายกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก หนองหญา้ม้า 
(แผนฯ 66-70 ห.332) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้าได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพส่งเสริมเด็ก
เก่งให้มีความเป็นเลิศและ
แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน
อ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานโรงเรียน 
สำนักการศึกษา 

            

19 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.333) 

อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานโรงเรียน 
สำนักการศึกษา 

            

20 โครงการอาหารกลางวนั 
(แผนฯ 66-70 ห.342) 

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

15,622,400 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 

15 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ค่าใช้จ่ายกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.332) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็น
เลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียนอ่อนให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานโรงเรียน 
สำนักการศึกษา 

            

18 ค่าใช้จ่ายกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก หนองหญา้ม้า 
(แผนฯ 66-70 ห.332) 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าม้าได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพส่งเสริมเด็ก
เก่งให้มีความเป็นเลิศและ
แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน
อ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานโรงเรียน 
สำนักการศึกษา 

            

19 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.333) 

อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานโรงเรียน 
สำนักการศึกษา 

            

20 โครงการอาหารกลางวนั 
(แผนฯ 66-70 ห.342) 

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

15,622,400 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

21 เงินอุดหนุน สว่นราชการ
ค่าอาหารกลางวนันักเรียน รร. 
สังกัด สพป. เขต 1 
(แผนฯ 66-70 ห.344) 

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล–ป.6 

25,489,800 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 

16 



 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็ก
ยากจนระดับประถมศึกษา 
(แผนฯ 66-70 ห.345) 

ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ของเด็กนักเรียนยากจนสังกัด
โรงเรียนเทศบาล 

238,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

23 ค่าจัดการเรียน การสอนรายหวั 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.345) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียน
ได้ครบตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

307,700 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

24 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 
หนองหญ้าม้า 
(แผนฯ 66-70 ห.345) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียน
ได้ครบตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

127,500 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

25 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหวั 
ระดับอนุบาล 
(แผนฯ 66-70 ห.346) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียน
ได้ครบตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

1,086,700 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

26 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหวั 
ระดับประถมศึกษา 
(แผนฯ 66-70 ห.346) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียน
ได้ครบตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

5,720,500 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

27 ค่าอุปกรณก์ารเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ 
(แผนฯ 66-70 ห.346) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียน
ได้ครบตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

29,400 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 

17 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้ามา้ 
(แผนฯ 66-70 ห.346) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียน
ได้ครบตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

6,600 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

29 ค่าอุปกรณก์ารเรยีนระดับอนุบาล 
(แผนฯ 66-70 ห.347) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียน
ได้ครบตามนโยบายเรียนของ
รัฐบาล 

135,700 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

30 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
(แผนฯ 66-70 ห.347) 

เด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1,167,300 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

31 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.347) 

นักเรียนนำไปเลือกซ้ือ
เครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด 

44,100 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

32 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็หนองหญา้มา้ 
(แผนฯ 66-70 ห.347) 

นักเรียนนำไปเลือกซ้ือ
เครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด 

9,900 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

33 ค่าเครื่องแบบนักเรยีน ระดับ
อนุบาล 
(แผนฯ 66-70 ห.348) 

นักเรียนนำไปเลือกซ้ือ
เครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด 

210,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

34 ค่าเครื่องแบบนักเรยีนระดับ
ประถมศึกษา 
(แผนฯ 66-70 ห.348) 

นักเรียนนำไปเลือกซ้ือ
เครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด 

1,068,500 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 

18 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 ค่าหนังสือเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.348) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

29,400 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

36 ค่าหนังสือเรียน ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กหนองหญา้ม้า 
(แผนฯ 66-70 ห.348) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

6,600 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

37 ค่าหนังสือเรียน ระดับ
อนุบาล - ป.6 
(แผนฯ 66-70 ห.349) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

2,400,700 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

38 ค่าใช้จา่ยกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ศูนย์พฒันาเด็กเลก็
เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห.349) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มี
ความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่อง
ของนักเรียนอ่อนให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น 

63,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

39 ค่าใช้จา่ยกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ศูนย์พฒันาเด็กเลก็
หนองหญา้มา้ 
(แผนฯ 66-70 ห.349) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มี
ความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่อง
ของนักเรียนอ่อนให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น 

14,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองหญ้าม้า 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 

19 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 ค่าใช้จ่ายกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับอนุบาล 
(แผนฯ 66-70 ห.350) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มี
ความเป็นเลิศและแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

294,600 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

41 ค่าใช้จ่ายกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
(แผนฯ 66-70 ห.350) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มี
ความเป็นเลิศและแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

1,436,800 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

42 ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
อาหารนกัเรียนกีฬา 

เป็นค่าอาหารสำหรับนักกีฬาที่
อาศัยอยู่ประจำที่โรงเรียนเพื่อ
ฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ จำนวน 
200 คน 260 วัน สังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

3,120,000 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

             

 รวม  80,652,000               

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

20 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (2) แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(แผนฯ 66-70 ห.356) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

237,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

2 ค่าจัดการเรียน 
การสอน (รายหวั) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(แผนฯ 66-70 ห.356) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

4,907,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

3 ค่าจัดการเรียน 
การสอน (รายหวั) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(แผนฯ 66-70 ห.356) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

1,653,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

4 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว (Top Up) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(แผนฯ 66-70 ห. 356) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

397,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

5 ค่าอุปกรณ์การเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(แผนฯ 66-70 ห. 357) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

588,900 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

6 ค่าอุปกรณ์การเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
(แผนฯ 66-70 ห. 357) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

200,100 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 

21 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  (2) แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(แผนฯ 66-70 ห. 357) 

นักเรียนนำไปเลือกซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

611,700 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

8 ค่าเครื่องแบบนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(แผนฯ 66-70 ห. 357) 

นักเรียนนำไปเลือกซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ 2 ชุด 

207,600 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

9 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(แผนฯ 66-70 ห. 358) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มี
ความเป็นเลิศและแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

1,225,200 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

10 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย 
(แผนฯ 66-70 ห. 358) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มี
ความเป็นเลิศและแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

413,300 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

11 ค่าหนังสือเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 
(แผนฯ 66-70 ห. 358) 

เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนได้
ครบตามนโยบายเรียนของรัฐบาล 

1,858,800 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

 รวม  12,299,600               

 

 

แบบ ผด.02 

22 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น 
  (3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 376) 

- ดำเนินการสรรหาตัวแทนสภาเด็ก
และเยาวชนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ได้ครบจำนวนที่กำหนด 
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนที่
รับผิดชอบ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีความจำเป็น ได้อยา่งครบถ้วน
และทั่วถึง 

30,000 ในเขต
เทศบาล

เมืองร่อยเอ็ด 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สำนักการศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชวีิตเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษา 
(เด็กเร่ร่อน) ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 377) 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นทีย่ั่งยืน 

100,000 ในเขต
เทศบาล

เมืองร่อยเอ็ด 

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

สำนักการศึกษา 

            

3 โครงการจัดงานประเพณี 
สมมาน้ำ คืนเพ็ง  
เส็งประทีป 
(แผนฯ 66-70 ห. 379) 

- อัญเชิญพระประทีปพระราชทานลง
ลอยในบึงพลาญชัย 
- ขบวนจำลองเมืองสาเกตนคร สมัย
ทวารวดีตามตำนานเมืองร้อยเอ็ด 
- การประกวดกระทงประทีปใหญ ่

1,500,000 
งบเทศบาล 

1,000,000 
งบอบจ. 

สวนสมเด็จ
พระศรี

นครินทร์
ร้อยเอ็ดและ
บึงพลาญชัย 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

4 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีขึ้นปี
ใหม่เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 380) 

- พธิีอันเชิญพระพุทธมิ่งเมืองมงคล 
ประดิษฐานชั้น 1 ณ ลานกิจกรรมหอโหวด 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และดนตรี 
- กิจกรรม Countdown 

1,500,000 สวนสมเด็จ
พระศรี

นครินทร์
ร้อยเอ็ดและ
บึงพลาญชัย 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

แบบ ผด.02 

23 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น 
  (3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดงานประเพณี 
บุญผะเหวด จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 380) 

- ขบวนแหพ่ระเวสสันดร 13 กัณฑ์ 
- การฟังเทศน์มหาชาต ิ
 

100,000 สวนสมเด็จ
พระศรี

นครินทร์
ร้อยเอ็ดและ
บึงพลาญชัย 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

6 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์
(แผนฯ 66-70 ห. 382) 

- การทำบุญตักบาตร ปล่อยนก 
ปล่อยปลา 
- พธิีรดน้ำดำหวัขอพรผู้สูงอาย ุ
- การประกวดผู้สูงอาย ุ
- การสรงน้ำพระพุทธรูปพระภกิษุ
สงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 

300,000 
งบเทศบาล 
300,000 
งบอบจ. 

ลานสาเกต 
สวนสมเด็จ

พระศรี
นครินทร์
ร้อยเอ็ด 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

7 โครงการจัดงานประเพณี
สืบสานตำนานเทียน
พรรษา 101 
(แผนฯ 66-70 ห. 383) 

- พธิีหล่อเทียนพรรษา 
- พธิีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 
- ขบวนแห่เทียนพรรษา 
- การประกวดเสลี่ยงเทียน 

500,000 
งบเทศบาล 
100,000 
งบอบจ. 

ลานสาเกต 
สวนสมเด็จ

พระศรี
นครินทร์
ร้อยเอ็ด 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

8 โครงการจัดงานประเพณี 
ออกพรรษา 
(แผนฯ 66-70 ห. 384) 

- การกวนขา้วทพิย ์ 
- การประกวดประดับประทีปโคมไฟ 
- สาธิตการกวนข้าวทิพย์ 
- รำวงย้อนยุค 
 

300,000 
งบเทศบาล 
100,000 
งบอบจ. 

ลานสาเกต 
สวนสมเด็จ

พระศรี
นครินทร์
ร้อยเอ็ด 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 

24 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น 
  (3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการสักการะ เจ้าพอ่
มเหศักดานุภาพ 
(แผนฯ 66-70 ห. 385) 

- พธิีเจริญพระพุทธมนต ์
- พธิีทำบุญตกับารตพระสงฆ ์
- พธิีสักการะบวงสรวง 

40,000 ศาลเจ้าพ่อ
มเหศักดานุภาพ 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

10 โครงการจดังาน บุญซำฮะ
และสักการะศาลเจ้าพ่อหลกั
เมือง 
(แผนฯ 66-70 ห. 386) 

- พธิีเจริญพระพุทธมนต ์
- พธิีทำบุญตกับารตพระสงฆ ์
- พธิีสักการะบวงสรวง 

40,000 ศาลเจ้าพ่อ
มเหศักดานุภาพ 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

11 โครงการสืบสาน 
ตำนานประเพณี บุญกฐิน 
(แผนฯ 66-70 ห. 387) 

การถวายกฐินให้กับวัดที่ไม่มี
เจ้าภาพภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 

170,000 ลานสาเกต 
สวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

12 โครงการประกวด วง
ดนตรี “พลาญชัย มิวสิค 
เฟสติวัล” 
(แผนฯ 66-70 ห. 387) 

- การประกวดวงดนตรีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
- การประกวดวงดนตรีระดับ
ประชาชนทั่วไป 

150,000 ลานสาเกต 
สวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด 

งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

13 โครงการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 
(แผนฯ 66-70 ห. 388) 

- พธิีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 
- กิจกรรมฐานธรรมะ 

100,000 วัดบูรพาภิราม งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

สำนักการศึกษา 

            

 รวม  6,330,000               

 

 

 

แบบ ผด.02 

25 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น 
  (4) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
“ตะกร้อพลาญชยัคัพ” 
(แผนฯ 66-70 ห. 367) 

- จัดแข่งขันกีฬาตะกร้อใหก้ับ
เด็ก เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง 

150,000 สนามกีฬาเซปักตะกร้อ 
โรงเรียนเทศบาลหนอง
หญ้าม้า หรือบึงพลาญ

ชัย 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

สำนักการศึกษา 

            

2 โครงการเป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาดรว่มกับสมาคม
กีฬาวอลเลยบ์อล แห่ง
ประเทศไทย และจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 369) 

- เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาดร่วมกบั
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิ
(FIVB) กับสมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อยา่งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

500,000 สนามวอเลย์บอล
ชายหาดชั่วคราว สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด หรือ โรงเรียน
เทศบาลหนองหญ้าม้า 
และสถานที่ภายใน

จังหวัดร้อยเอ็ด 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

สำนักการศึกษา 

            

3 โครงการฝึกซ้อมและ
ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 
(แผนฯ 66-70 ห. 374) 

- ฝึกซ้อมและรว่มการแข่งขัน
กีฬารายการ ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

200,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
และสถานที่ต่าง ๆที่ส่ง

นักกีฬาเข้าร่วม 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

สำนักการศึกษา 

            

4 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาต ิ
(แผนฯ 66-70 ห. 375) 

- จัดกจิกรรมต่างๆ ให้เด็ก
ภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมในงาน
วันเด็กแห่งชาติโดยเป็นค่า
ดำเนินการ/ค่ารางวัลและ
ค่าตอบแทน 

280,000 ลานสาเกต 
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ร้อยเอ็ด 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

สำนักการศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 

26 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น 
  (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการเข้าค่ายพกัแรม
ลูกเสือ-ยวุกาชาด และ
เนตรนารีกลุ่มโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 377) 

- นำลูกเสือ-ยวุกาชาด และ
เนตรนารี ป.5, ป.6 และ ม.1- 
3 เข้าค่ายพักแรม  

100,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

สำนักการศึกษา 

            

 รวม  1,230,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังให้ทุกชุมชนได้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้ 

  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการออกตรวจทอ่
ธารประปาดับเพลิง 
(แผนฯ 66-70 ห. 389) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

- ออกตรวจสอบท่อธารประปา
ดับเพลิงร่วมกับการประปาส่วน
ภูมิภาคร้อยเอ็ด ที่ติดต้ังตามถนนสาย
ต่างๆ ในเขตพื้นที่ศูนย์ความร่วมมอื
ด้านบรรเทาสาธารณภยั ปีละ 2 ครั้ง 

20,000 เขตความรับผิดชอบ
ศูนย์ความร่วมมือ
ด้านบรรเทาสา

ธารณภัย 

ศูนย์ความ
ร่วมมือด้าน
บรรเทาสา
ธารณภัย 

            

๒ โครงการออกตรวจ
เครื่องเคมีดับเพลิง 
(แผนฯ 66-70 ห. 389) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

- ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิงที่
ติดต้ังตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย
ฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

20,000 เขตความรับผิดชอบ
ศูนย์ความร่วมมือ
ด้านบรรเทาสา

ธารณภัย 

ศูนย์ความ
ร่วมมือด้าน
บรรเทาสา
ธารณภัย 

            

3 โครงการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
(แผนฯ 66-70 ห. 390) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

- จัดทำแผนปฏิบัตกิารในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม 
   พรอ้มฝึกซ้อมตามแผน  ดังนี้.- 
1.แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั จำนวน 20 เล่ม โดย
กำหนดให้มีการ ฝึกซ้อมตามแผน
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
2.แผนเฉพาะกจิป้องกันและระงับ
อัคคีภัยช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง 
จำนวน 15 เล่ม 
3.แผนเฉพาะกจิป้องกันและบรรเทา
อุทกภยัและวาตภยั  จำนวน 15 เล่ม 
๔.แผนเฉพาะกจิป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัแล้ง จำนวน 15 เล่ม 

10,000 ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

แบบ ผด.02 

28 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังให้ทุกชุมชนได้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้ 

  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการตรวจแนะนำ
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยตามอาคารที่มี
ความเส่ียงภัย9ประเภท 
(แผนฯ 66-70 ห. 391) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 

- แต่งตั้งเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 เพื่อการออกตรวจตามอาคาร ที่มี
ความเสี่ยงภัย 9 ประเภท อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง ในพื้นที่ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสา
ธารณภัยฯ 
 

40,000 ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล  
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

5 โครงการสั่งใช้ อปพร. 
(แผนฯ 66-70 ห. 392) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 
 

1. จัด อปพร. ปฏบิัติหน้าที่ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยและอำนวยความ
สะดวกรักษาความปลอดภยั หนา้โรงเรียน
ในเขตเทศบาลฯ ออกปฏบิัติหน้าที่ทกุวนั
ทำการ ตั้งแต่เวลา  06.30  - 17.00  น. 
โรงเรียนละ  2  คน 
2.  ปฏบิัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมกบั
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง เพื่อบริการประชาชน
ในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาล ปฏิบัติ
หน้าที่เป็น 2 ชว่ง คือช่วงเทศกาลปีใหม ่7 
วัน และชว่งเทศกาลสงกรานต์  7 วัน รวม  
14  วัน ปฏิบัติหน้าทีว่ันละ 4 คน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ตลอด 24 ชม 

๔50,000 ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

 

แบบ ผด.02 

29 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังให้ทุกชุมชนได้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้ 

  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการฝึกอบรม  
อปพร. 
(แผนฯ 66-70 ห. 394) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
  

ฝึกอบรม  อปพร.    
ตามหลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  
จำนวน 1  รุ่น   
รวม  100  คน 

350,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล  
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

             

7. โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 
(แผนฯ 66-70 ห. 395) 
 
 

- จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละ
สงกรานต์                          
-  ตั้งจุดเตือน และจุดบริการภายใน 
-  จัดเจา้หน้าทีอ่ยู่ประจำที่ศูนย์ฯ  ตลอด  
24  ชั่วโมง  คอยแนะนำ ควบคุม และ
ช่วยเหลือผู้ที่มีปจัจัยเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ   เช่น วยัรุ่น  หรอืผู้ขับขี่ที่เมา
สุรา  ตลอดจนให้บรกิาร และอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่ใช้เส้นทางในพื้นที่   

7,000 ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   
(แผนฯ 66-70 ห. 396) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 

- ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  โดยการดำเนิน
ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

80,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล  
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

 

แบบ ผด.02 

30 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังให้ทุกชุมชนได้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้ 

  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการจัดกิจกรรมวัน 
อปพร. 
(แผนฯ 66-70 ห. 397) 
 
 

ให้ อปพร.ได้มาร่วมกจิกรรมในงานวัน  
อปพร. และได้มีส่วนร่วมในการบำเพญ็
สาธารณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
 

10,000 ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

10 โครงการฝึกซ้อม
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสา
ธารณภัยฯ 
(แผนฯ 66-70 ห. 398) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 
   

ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความร่วมมอื
ด้านบรรเทาสาธารณภยั รวม 100 คน  
จาก อปท.แต่ละแห่งดังนี้ 
ทม. ร้อยเอ็ด 50 คน 
อบต.เหนือเมือง  20  คน 
อบต.รอบเมือง   10  คน 
อบต.ดงลาน      10  คน 
อบต.ขอนแก่น   10   คน 

90,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล  
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

11 โครงการตรวจประเมิน
ความพร้อมศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทา 
สาธารณภยั 
(แผนฯ 66-70 ห. 399) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 
 

ตรวจประเมินความพร้อมงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของ อปท. 
ทั้ง 5  แห่งดังนี ้
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
2 ครั้ง 
อบต.เหนือเมือง   2  ครั้ง 
อบต.รอบเมือง    2  ครั้ง 
อบต.ดงลาน        2 ครั้ง 
อบต.ขอนแก่น     2  ครั้ง 
 

40,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

แบบ ผด.02 

31 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังให้ทุกชุมชนได้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้ 

  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการอบรมดับเพลิง
เบื้องต้นให้แก่พนักงาน
สถานประกอบการ
ภายในเขตพื้นที่ศูนย์
ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภยัฯ 
(แผนฯ 66-70 ห. 400) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

อบรมพนักงานสถานประกอบการทีอ่ยู่ใน
เขตพื้นที่ศูนย์ความร่วมมือดา้นบรรเทาสา
ธารณภัยฯ จำนวน 100 คน   ดังนี้ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 40 คน 
อบต.เหนือเมือง   15 คน 
อบต.รอบเมือง     15 คน 
อบต.ดงลาน       15 คน 
อบต.ขอนแก่น     15 คน 

40,000 (ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

13 โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
(แผนฯ 66-70 ห. 401) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 

ฝึกอบรมประชาชนทัว่ไปที่อยู่ในเขตพื้นที่
ศูนย์ความร่วมมือดา้นบรรเทาสาธารณภัย
ฯ จำนวน 500  คน   ดังนี้  เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 100 คน 
อบต.เหนือเมือง 100 คน 
อบต.รอบเมือง   100 คน 
อบต.ดงลาน     100 คน 
อบต.ขอนแก่น   100 คน 

40,000 (ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

14 โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริการของศูนย์
ความร่วมมือด้าน
บรรเทาสาธารณภยั 
(แผนฯ 66-70 ห. 402) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

สำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
จำนวน 1,000 คน ดังนี ้
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 200 คน 
อบต.เหนือเมือง 200 คน 
อบต.รอบเมือง  200  คน 
อบต.ดงลาน  200 คน 
อบต.ขอนแก่น 200 คน ปีละ 1 ครั้ง 

5,000 (ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

แบบ ผด.02 

32 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังให้ทุกชุมชนได้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้ 

  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการสนับสนุนศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
(แผนฯ 66-70 ห. 403) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 

- สนับสนุนงบประมาณให้กบัศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อบริหารกิจการของศูนย์ฯ 
 

600,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

16 โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(แผนฯ 66-70 ห. 397) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 

ประสานผู้นำชุมชน  ทั้ง  20 ชุมชน  
ส่งตัวแทนอบรม ให้ความรู้  ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั กำหนด
พื้นที่จุดเสี่ยงจากอัคคีภัยของแต่ละ
ชุมชน สาธิตและฝึกการดับเพลิง
เบื้องต้น ให้แก่ผู้แทนชุมชน 20 
ชุมชน 

๒0,000 ภายในเขต 
ทม.ร้อยเอ็ด 

งานป้องกันฯ 
  ฝ่ายป้องกันฯ 

  สำนัก
ปลัดเทศบาล   

            

17 โครงการประชาสัมพันธก์าร
ดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือ
ด้านบรรเทาสาธารณภยัฯ 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 

สร้างการรับรู้ รับทราบ ใหป้ระชาชน
ชนในพื้นที่ ทั้ง 5 แห่ง ได้รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบันโยบาย วัตถุประสงค์ การ
ดำเนินงาน และกจิกรรม/โครงการ
ต่างๆ ของศูนย์ฯ  

20,000 (ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

 

 

แบบ ผด.02 

33 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังให้ทุกชุมชนได้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้ 

  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือดา้น
บรรเทาสาธารณภยัฯ 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 
 

เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้
บุคลากร เจ้าหน้าที่ของศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เป็นการสร้างและเพิ่มพูนความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน    

155,000 ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ 

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายป้องกันฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ศูนย์ความ
ร่วมมือฯ) 

            

 รวม  2,197,000               

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 

34 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และการศึกษาทุกระดับ  
  (2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการ 
(แผนฯ 66-70 ห.433) 

- สำรวจ/ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ของสถานประกอบการ 
- อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม สถานบริการ/โรคติดต่อ,อุปกรณ์
เครื่องมือ/การจัดบริการ ที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
- ประกวดสถานประกอบการประเภทโรงแรม/
อพาร์ทเม้นท์,นวดสปาเพื่อสุขภาพ,สถานที่ผลิต
น้ำดื่ม,สถานประกอบการซัก/อบผ้า ในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

60,000 สถาน
ประกอบการ

ในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล 
สถาน

ประกอบการ 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานตลาด
สดน่าซื้อ 
(แผนฯ 66-70 ห.373) 

-ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในตลาดให้ถูก
หลักสุขาภิบาล 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องคุ้มครอง
ผู้บริโภค การตรวจสอบ มาตรฐานเครื่องชั่ง 
ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร 
-อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าในตลาด 
-กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคในตลาด  
-จัดระเบียบภายในตลาด  
-ทำบุญตลาด 

50,000 ตลาดสด
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด  
ทั้ง 3 แห่ง 

งานบริหาร
จัดการตลาด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 

 
35 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และการศึกษาทุกระดับ 
  (2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอาหารปลอดภัย 
(แผนฯ 66-70 ห. 429) 

-สำรวจร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
-กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจำหน่ายอาหาร 
-ตรวจประเมิน/ประกวดร้านอาหารในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

50,000 ร้านอาหาร 
แผงลอย

อาหาร ในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล
อาหาร 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
บริการแต่งผม -เสริมสวย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 430) 

-สำรวจสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ภายใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
-กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการสถานบริการแต่ง
ผม-เสริมสวย ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
-ตรวจประเมิน/ประกวดสถานบริการแต่งผล-
เสริมสวย ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
-สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงาน
ของชมรมช่างผม-เสริมสวย เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

30,000 สถานบริการ
แต่งผมในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล
อาหาร 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการสุขาน่าใช ้
(แผนฯ 66-70 ห. 434) 

- ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
- ประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะ 

50,000 สถานีบริการ
น้ำมัน

เชื้อเพลิงและ
สถานศึกษา

ในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล
อาหาร 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

 
 

แบบ ผด.02 

36 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และการศึกษาทุกระดับ 
  (2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 
(แผนฯ 66-70 ห. 435) 

-อบรมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยยเอ็ด 
-ตรวจประเมินโรงอาหารในสถานศึกษา
ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

50,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล
อาหาร 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

7 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสำรวจ
สถานประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(แผนฯ 66-70 ห. 493) 

-ออกสำรวจข้อมูลสถานประกอบการฯตาม
ถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
-ปรับบปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

30,000 สถาน
ประกอบการฯ 
ในเขตเทศบาลฯ 

งานสุขาภิบาล 
สถาน

ประกอบการ 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

8 โครงการบริการต่อ
ใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(แผนฯ 66-70 ห. 493) 

-ออกให้บริการต่อใบอนุญาตสถาน
ประกอบการฯ ตามถนนสายต่างๆ ในเขต
เทศบาลฯนอกเวลาราชการ 

20,000 สถาน
ประกอบการฯ 
ในเขตเทศบาลฯ 

งานสุขาภิบาล 
สถาน

ประกอบการ 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

9 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคที่ระบาด
ตามฤดูกาล 
(แผนฯ 66-70 ห. 417) 

1.ขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินงาน 
2.จัดตั้งทีมสอบสวนโรคร่วมกับภาคีเครือขา่ย
สุขภาพ 
3.ให้ความรู้แก ่อสม. ครู นกัเรียน และ
ประชาชนในการปอ้งกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 
4.จัดทำสือ่ประชาสัมพันธ ์
5.แจกอุปกรณ์ป้องกนัโรค 
6.ประเมินผลโครงการ 

30,000 
(งบ กปสท.) 

สถานศึกษาใน
เขตเทศบาลฯ
และประชาชน

ทั่วไป 

-งานป้องกัน
และควบคุม

โรค 
กอง

สาธารณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02 

37 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.3 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออื่น ๆ  
  (2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการรณรงค์ ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 407) 

1.จัดเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
3.จัดเตรียมทีมสอบสวนและควบคุมโรค 
4.แจกจ่ายทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
5.สรุปการประเมินผลการดำเนินงาน 

250,000 
(งบ กปสท.) 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

11 โครงการหน่วย
สาธารณสุขสัมพันธ ์
(แผนฯ 66-70 ห. 409) 

1.จัดทำเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
2.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ อสม. 
คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลฯ 
3.จัดเตรียมเวชภัณฑ์วัสดุอุกรณ์ 
4.ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ด้านสุขภาพ 
5.ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

80,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
พระภิกษุสามเณร 
(แผนฯ 66-70 ห. 417) 

1.จัดทำโครงการ 
2.จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
3.ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงานฯ 
4.บันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ประเมิน
ภาวะเสี่ยง 
5.อบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากหรือ  
พระ อสว. 
6.ตรวจติดตามประเมินผล 

30,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

ศพด. 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

13 โครงการอบรมเครือข่าย
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชนเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 421) 

1.ประสานหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
2.อบรมกลุ่มเป้าหมาย 
3.รณรงค์การป้องกนัโรค 
4.ประเมินโครงการ 

25,000 
(งบ กปสท.) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

แบบ ผด.02 

38 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.4 กลยุทธ์ด้านการสาธารณสุขส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อและการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
  (2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 442) 

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง 
การดูแลสัตว์เลี้ยง 
2.ดูแลสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ 

250,000 
 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ             

15 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
(แผนฯ 66-70 ห. 428) 

1.สำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงในเขต
เทศบาลฯ 
2.เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการ
ระบาด 
3.ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ 

30,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
ปศุสัตว์อำเภอฯ 
ปศุสัตว์จังหวัดฯ 

            

16 โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่าย
เนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 
(แผนฯ 66-70 ห. 428) 

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุข
ศาสตร์ที่ดีเกี่ยวกับการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ 
2.สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจหาสารเร่ง
เนื้อแดง 

25,000 ตลาดสดใน
เขตเทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
ปศุสัตว์อำเภอฯ 
ปศุสัตว์จังหวัดฯ 

            

17 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 
(แผนฯ 66-70 ห. 442) 

1.สำรวจประชากรสุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลฯ 
2.จัดอบรมให้ความรู ้
3.ออกบริการฉีดวัคซีน 

23,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
ปศุสัตว์อำเภอฯ 
ปศุสัตว์จังหวัดฯ 

            

18 โครงการทำบุญตลาด 
(แผนฯ 66-70 ห. 432) 

จัดกิจกรรมทำบุญตลาดและ
บวงสรวงศาลพระภูมิเจา้ที่ในตลาด
สดเทศบาลฯ 

60,000 ตลาดสดใน
เขตเทศบาลฯ 

งานบริหาร 
จัดการตลาด  

กองสาธารณสุข 

            

 รวม  1,143,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 

39 



 
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.5 กลยุทธ์สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  (3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานหอพักในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 439) 

-อบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย/
ด้านสุขลักษณะและอนามัย/ด้าน
ป้องกันอัคคีภัย/ด้านความปลอดภัย 
-ตรวจแนะนำสถานประกอบการในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

30,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการรณรงค์และป้องกัน 
ยาเสพติดในชุมชน 
(แผนฯ 66-70 ห. 439) 

- จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพ
ติดต่างๆ ทั้ง 20 ชุมชน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผยแพร่การระบาดยาเสพติดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน
ประชากร 
- ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด 

10,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(แผนฯ 66-70 ห. 436) 

-ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
และผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมตามระเบียบของทางราชการ ใน
เขตเทศบาลฯ ทั้ง 20 ชุมชน 

70,000 ภายในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตคน
พิการ 
(แผนฯ 66-70 ห. 437) 

-ออกสำรวจคนพกิารในเขตเทศบาลฯ ทกุ
ชุมชนเพื่อให้ได้ขอ้มูลและแยกประเภท
คนพิการ 
-จัดอบรมผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับความรู้
ด้านสิทธปิระโยชนแ์ละสวัสดิการอื่น  ๆ
-ส่งเสริมการตั้งชมรมคนพิการ 
-ส่งเสริมอาชพีให้คนพกิารแต่ละประเภท 

5,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ ผด.02 

40 



 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.5 กลยุทธ์สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
  (3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
(แผนฯ 66-70 ห. 436) 

อบรมความรู้ให้แก่สตรีด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ทั้ง 
2 ชุมชน 

5,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการพัฒนาและควบคุม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์
(แผนฯ 66-70 ห. 438) 

- อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
- ออกตรวจแนะนำเจ้าหน้าที่สมาคม
ฯ ถึงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร
และการรายงานต่างๆ 
- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
แนะนำประชาชนให้ทราบเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกและการจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

5,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 รวม  125,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

41 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.5 กลยุทธ์สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
  (4) แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
(แผนฯ 66-70 ห. 440) 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในเขตเทศบาล
ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน 

30,135,600 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
(แผนฯ 66-70 ห. 440) 

ผู้พิการในเขตเทศบาลได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

5,313,600 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
(แผนฯ 66-70 ห. 440) 

ผู้ป่วยเอดส์ที่มาลงทะเบยีนในเขต
เทศบาลได้รับเบี้ยยังชีพทกุคน 

258,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 รวม  35,707,200               

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(แผนฯ 66-70 ห. 444) 
 

1.อบรมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
2.กิจกรรมประกวดสุดยอดชุมชน
หน้าบ้านหน้ามอง 

270,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. โครงการปลูกจิตสำนึกดา้น
สิ่งแวดล้อม 
(แผนฯ 66-70 ห. 445) 

1.จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 

300,000 
(งบ อบก.) 

เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการพัฒนาการรักษาความ
สะอาดในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 445) 

1.อบรมพนักงานเก็บขนขยะ 
2.รณรงค์ ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุ
อาหาร 
3.อบรมให้ความรู้การจัดการขยะ 
ตามหลัก 3Rs 
4.อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

30,000 
 

เขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม  600,000               

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 6.1 กลยุทธ์การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายผู้บริหารประจำป ี
(แผนฯ 66-70 ห. 455) 

จัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายประจำป ี 
ปีละ 100 เล่ม 

3,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
สำนักปลัด 

            

2 โครงการจัดงานเทศบาล 
(แผนฯ 66-70 ห. 455) 

จัดงานเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 
24 เมษายน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและเจา้หน้าที่ในสังกัดได้
รับทราบถึงวันสำคัญของเทศบาล 

2,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
สำนักปลัด 

            

3 โครงการจัดงานวนัท้องถิน่ไทย 
(แผนฯ 66-70 ห. 456) 

จัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 

50,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรัฐพิธี 
สำนักปลัด 

            

4 โครงการปรับลดการใช้
พลังงาน 
(แผนฯ 66-70 ห. 460) 

ประเมินและสรุปผลการลดปริมาณ
การใช้น้ำมัน/ไฟฟ้า/นำ้ประปา/
โทรศัพท์ ของหน่วยงานในสังกัด ที่
สามารถดำเนินได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนด พร้อมมอบใบประกาศ 

2,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
สำนักปลัด 

            

5 โครงการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างดีเด่นฯ 
(แผนฯ 66-70 ห. 465) 

คัดเลือกพนักงานเทศบาลเทศบาล
และพนักงานจา้งดีเด่น ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

            

 
 

แบบ ผด.02 

44 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 6.1 กลยุทธ์การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการประกวดสำนกั
ทะเบียนดีเด่น 

-ปรับปรุงสำนักทะเบยีนให้ได้
มาตรฐานของกรมการปกครอง 
- ส่งสำนักทะเบยีนเข้าร่วมคัดเลือก
เป็นสำนักทะเบียนมาตรฐานสำนัก
ทะเบียนดีเด่นของกรมการปกครอง 
- พัฒนาสำนักทะเบยีนให้ได้ตาม
มาตรฐานสากลของไทยด้านการ
จัดการและสัมฤทธิ์ผลของภาครัฐ 
(ไอเอสโอ) 

25,000 ศูนย์บริการ
ร่วมแบบ

เบ็ดเสร็จ (one 
stop service) 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ 
สำนักปลัด 

            

7 โครงการอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครชุมชนด้านการ
ทะเบียนราษฎร 

-อบรมอาสาสมัครฯ ซ่ึงเป็นตัวแทน
ประจำชุมชนในการติดต่อ
ประสานงานกับสำนกัทะเบยีนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ในด้านการทะเบียนราษฎร 
-อบรมเครือข่ายเพือ่ทบทวนและ
ทดแทนในกรณีลาออกหรอืกรณีอื่นๆ 

35,000 ศูนย์บริการ
ร่วมแบบ

เบ็ดเสร็จ (one 
stop service) 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ 
สำนักปลัด 

            

8 โครงการบริการดา้นบตัร
ประจำตัวประชาชนเคลือ่นที่
เนื่องในกจิกรรมวันเดก็
แห่งชาต ิ

บริการเด็กที่มีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์
และประชาชนทัว่ไปที่ต้องการ ขอมี
บัตรประจำตัวประชาชน ทกุกรณี 

6,000 ศูนย์บริการ
ร่วมแบบ

เบ็ดเสร็จ (one 
stop service) 
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ 
สำนักปลัด 

            

 รวม  153,000               

 

แบบ ผด.02 

45 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 6.1 กลยุทธ์การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
พื้นฐานในการปฏบิัติงาน 
(แผนฯ 66-70 ห. 461) 

จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐาน 
ในการปฏิบัติงานที่จำเป็นให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้งฯ  
ปีละ 1 ครั้ง 

10,000.00 ทม.รอ. งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
(แผนฯ 66-70 ห. 463) 

จัดอบรมด้านจริยธรรมให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนกังานจ้างฯ 
จำนวน 1 ครั้ง 

10,000.00 ทม.รอ. งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัสวัสดิการด้าน
ประกันสังคมและสวัสดิการ
ด้านอื่นๆ 
(แผนฯ 66-70 ห. 463) 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั
สวัสดิการด้านประกันสังคมและ
สวัสดิการด้านอื่นๆ สำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างฯ จำนวน 1 ครั้ง 

10,000.00 ทม.รอ. งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

4 โครงการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างฯ ดีเด่น 
(แผนฯ 66-70 ห. 465) 

พนักงานเทศบาล พนกังานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างฯ ดีเด่น  
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000.00 ทม.รอ. งานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

 รวม  60,000,000               
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 3.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา การปฏิรูป แลพการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แผนฯ 66-70 ห. 480) 

1) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) จัดทำแผนการดำเนินงาน 
3)ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

40,000 สนง.เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานวิเคราะห์ฯ กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2 โครงการจัดทำเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของ
เทศบาลฯ 
(แผนฯ 66-70 ห. 480) 

-จัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ประจำปี 
งบประมาณและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 

100,000 สนง.เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานจัดทำงบฯ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

            

3 โครงการรับการประเมิน 
อปท. 
(แผนฯ 66-70 ห. 480) 

-จัดทำเอกสารข้อมูลสื่อ วีดีทัศน์ 
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับ
คณะกรรมการออกตรวจประเมิน 
1)โครงการประดวด อปท.ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี 
2) โครงการประเมินและคัดเลือก 
อปท.เพื่อรับรางวัลพนะปกเกล้าฯ 
3) โครงการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีดเด่นด้านการป้องกันการ
ทุจริต ฯลฯ 

200,000 สนง.เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานจัดทำงบฯ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

            

5  โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
(แผนฯ 66-70 ห. 480) 

-จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ ของเทศบาล  

5,000 สนง.เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานวิเคราะห์ฯ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

            

 รวม  345,000               
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แบบ ผด.02 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 3.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา การปฏิรูป แลพการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากรสังกัดเทศบาลฯ สมาคม 
ชมรม ประชาชน จำนวน 120 
คน เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

40,000 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานเทคโนโลยีฯ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

            

 รวม  40,000               
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แบบ ผด.02 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 6.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา การปฏิรูป แลพการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างสีขาว 
(แผนฯ 66-70 ห. 480) 

เพื่อประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทุก
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณที่
เทศบาลฯดำเนินการทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังการก่อสร้างให้ประชาชน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเห็นการทำงานของ
เทศบาลฯทุกขั้นตอน 

5,000 ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัสดุ 
กองคลัง 

            

2 โครงการบริการต่อ
สัญญาตลาดและการ
เช่าทรัพย์สินของ
เทศบาลฯนอกสถานที่
และนอกเวลาราชการ 
(แผนฯ 66-70 ห. 477) 

-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สัญญาได้ทราบ
ก่อนหมดสัญญา 
-ออกบริการต่อสัญญาตลาดสระทอง 
ตลาดโต้รุ่ง ตลาดหนองแคน และ
ตลาดทุ่งเจริญ นอกเวลาราชการ 

32,000 1.ตลาดสระทอง 
2.ตลาดสดทุ่งเจริญ  
3.ตลาดหนองแคน 
4.ตลาดโต้รุ่ง 

ฝ่ายจัดหาฯ 
กองคลัง 

            

3 โครงการประชาสัมพนัธ์
ภาษีอากร ใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ  
(แผนฯ 66-70 ห. 479) 

- ประชาชนได้ทราบกำหนระยะเวลาของ
ภาษีอากร 
- เปิดบริการรับชำระภาษีหลังเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 
- ออกบริการให้จัดเก็บถึงบ้านสำหรับผู้
ชำระภาษีที่ต้องการให้ออกไปบริการ 
- ออกบริการ การจัดเก็บตามแหล่ง
ชุมชนตลาดต่าง ๆ 

50,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 

กองคลัง 

            

4 โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 
(แผนฯ 66-70 ห. 478) 

-จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน  

30,000 ในเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายบริหารงาน
คลัง 

กองคลัง 

            

แบบ ผด.02 

49 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 3.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา การปฏิรูป แลพการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ 
(แผนฯ 66-70 ห. 480) 

-จัดอบรมให้กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและผู้เกี่ยวข้องสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

5,000 ในเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัสดุ 
กองคลัง 

            

6 โครงการสำรวจ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
(แผนฯ 66-70 ห. 480) 

ออกสำรวจข้อมูลโรงเรือน ที่ดิน และ
ป้ายตามถนนสายตา่ง ๆในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
- ประสานกับที่ดินจังหวัด เพื่อขอ
ข้อมูลและมีปรับลงในทะเบียน
ทรัพย์สินให้ถูกต้องและใช้เป็นขอ้มูล
ในการเรียกเก็บภาษ ี
- ปรับปรุงโปรแกรม GISเพื่อรองรับ
ระบบ L TAX 3000 

120,000 ในเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายแผนที่ภาษี 
กองคลัง 

            

7 โครงการติดตั้งโปรแกรม
บริหารจัดการระบบการ
ควบคุมเอกสารแผนที่
ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินเทศบาลเมอืง
ร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 480) 

- จัดซ้ือโปรแกรมพร้อมติดตั้ง 
มีการรับประกันการทำงาน ๑ปี 

100,000 ในเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายแผนที่ภาษี 
กองคลัง 

            

 รวม  342,000               

 
  

แบบ ผด.02 

50 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 6.3 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต กานลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดระบบ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
เขตเทศบาล 
(แผนฯ 66-70 ห.482) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศ
บัญญัติฯ) 

- เพื่อจัดระเบยีบและสรา้งความเรียบรอ้ย 
ให้แก่บ้านเมือง ดังนี ้
1.๑ ตลาดสดของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง ๓ 
แห่ง ได้แก ่
- ตลาดสดสระทอง 
- ตลาดสดทุ่งเจริญ- โต้รุ่ง 
- ตลาดสดหนองแคน 

40,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

1.๒ เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อย
ในงานประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลฯสำหรับประชาชนที่มีความสนใจเข้า
มาจำหนา่ยสินค้า  

10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

1.3 เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อย 
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าตา่งๆ ที่ประกอบ
กิจการค้าขายอยู่บนถนนทุกสายภายในเขต
เทศบาล 

10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

1.4 เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อย
ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ที่
ประกอบกิจการค้าขายอยูบ่นถนนทุกสาย
ภายในเขตเทศบาลฯ 

10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

1.5 เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเรียบร้อย 
กลุ่มผู้ประกอบรถบรรทุกรับจ้างทุกประเภทที่
วิ่งเข้าออกหรือวิ่งภายในเขตเทศบาลฯ 

10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

แบบ ผด.02 

51 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 6.3 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต กานลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการควบคุม 
การโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง 
(แผนฯ 66-70 ห. 484) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

เฝ้าระวังการโฆษณาใช้เสียง และรถ
แห่โฆษณาเพือ่ไม่ให้เกิดเสียงดังจน
เป็นเหตุรำคาญ และควบคุมมิให้ใช่
เสียงนอกเหนือจากใบอนุญาต 

10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

3 โครงการกวดขัน 
การปิดแผ่นประกาศ 
(แผนฯ 66-70 ห. 484) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

เฝ้าระวังกวดขันการติดแผ่นป้าย
โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ใบปลิวในที่หรือทางสาธารณะต่างๆ 
ภายในเขตเทศบาล 

10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

4 โครงการบำรุงรักษาระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปิด (cctv) 
(แผนฯ 66-70 ห. 486) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบญัญัติฯ) 

- ดูแลรักษาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ให้พร้อมใช้งาน 
ตลอด 24 ชม.  
- ตรวจเช็คระบบ ทำความสะอาด
วัสดุ/อุปกรณ์กล้อง 

10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

5 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคลากร 
(แผนฯ 66-70 ห. 487) 
(ไม่ได้บรรจุในเทศบญัญัติฯ) 

ทำการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดงาน
รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง 

10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานรักษาความ
สงบฯ 

ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัด 

            

6 โครงการจัดทำเทศบัญญัติ
และระเบียบฯของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
(แผนฯ 66-70 ห. 487) 

จัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติ 10,000 ในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานนิติกรรม
สัญญา 

สำนักปลัด 

            

 รวม  130,000               

แบบ ผด.02 

52 



 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 6.3 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต กานลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  (1) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซ่อมแซม
รถยนต์สำนักการศึกษา 

- ซ่อมแซมรถยนต์สำนกั
การศึกษาที่ชำรุดให้ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

140,000 สำนักการศึกษา งานธุรการ 
สำนักการศึกษา 

            

 รวม  140,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

53 



โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 3.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของเทา่เทียมและเป็นธรรม 
  (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทำระบบและ
ข้อมูลชุมชน 
(แผนฯ 66-70 ห. 502) 

จัดทำระบบและสำรวจข้อมูลทุก
ครัวเรือนภายในเขตเทศบาล 

10,000 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการปรับปรุงพื้นที่ที่
ได้รับคืนจากประชาชน
และพื้นที่คลองคูเมือง 
(แผนฯ 66-70 ห. 503) 

ปรับปรุงพื้นที่คลองคูเมืองกำแพง
เมืองร้อยเอ็ด ที่ได้รับคืนจากผู้บุก
รุก จำนวน 250 แปลง 

100,000 พื้นที่ริมคลองคูเมือง
และกำแพงเมือง

ร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน 
(แผนฯ 66-70 ห. 502) 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
บทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางใน
การพัฒนาให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

10,000 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการย้ายชุมชน/จัดหา
ที่อยู่ใหม่ผู้บุกรกุคลอง 
คูเมือง กำแพงเมือง
ร้อยเอ็ด และที่สาธารณะ 
(แผนฯ 66-70 ห. 502) 

-สนับสนุนการยา้ยชุมชน จัดหาที่
อยู่ใหม่ให้แก่ผู้บุกรุกคลองคูเมือง 
กำแพงเมืองร้อยเอ็ด และทำการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
สัมมนา สร้างความเข้าใจใน
กลุ่มเป้าหมาย 

50,000 ชุมชนริมคลองและ
โรงกลั่นสุรา(เดิม) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการจัดระบบการ
บริหารภายในชุมชน 
(แผนฯ 66-70 ห. 503) 

จัดการคัดเลือกคณะกรรมการ
ชุมชนเพื่อวางแนวทางและ
จัดระบบการบรหิารภายในชุมชน 

5,000 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 รวม  175,000               

 

 

แบบ ผด.02 

54 



 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนนิการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                     
ประเภทครุภัณฑ์ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 1.1 กลยุทธ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 

  (1) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 500 แอมป์ 
(แผนฯ 66-70 ห.604) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 
500 แอมป ์จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 โรงงานจัดการ
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

2 รถเข็นของ แบบล้อยางขนาดใหญ ่
(แผนฯ 66-70 ห.604) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อรถเข็นของ แบบล้อยาง
ขนาดใหญ่ จำนวน 10 คัน 

35,000 โรงงานจัดการ
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

3 พัดสมอุตสาหกรรมใบแดง 
อลูมิเนียมแบบมอเตอร์ขับตรง TF 
18 ¼HP 2 สาย 
(แผนฯ 66-70 ห.604) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อพัดสมอุตสาหกรรม
ใบแดง อลูมิเนียมแบบมอเตอร์
ขับตรง TF 18 ¼HP 2 สาย 
จำนวน 10 ตวั 

10,000 โรงงานจัดการ
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

4 รถตัก ล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า 
(แผนฯ 66-70 ห.604) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อรถตัก ล้อยาง ขนาด 
100 แรงม้า จำนวน 2 คัน 

6,800,000 โรงงานจัดการ
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

5 เครื่องเจาะทำลายคอนกรีต ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 1,700 วัตต ์
(แผนฯ 66-70 ห.608) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อเครื่องเจาะทำลาย
คอนกรีต ขนาดไม่น้อยกวา่ 
1,700 วัตต์ จำนวน 1 
เครื่อง 

34,000 โรงงานจัดการ
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

6 ปั้มสูบน้ำเจ็ทเด่ียว ขนาด 2 
แรงม้า 200V-50 Hz 
(แผนฯ 66-70 ห.608) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อปั้มสูบน้ำเจ็ทเด่ียว 
ขนาด 2 แรงม้า 200V-50 
Hz จำนวน 1 ตวั 

6,000 โรงงานจัดการ
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

 

แบบ ผด.02/1 

55 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 1.1 กลยุทธ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 

  (1) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 เครื่องสูบน้ำติดเครื่องยนต์ 4 
จังหวะ ขนาด 5.5 แรงม้า 
(แผนฯ 66-70 ห.608) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำติด
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 
5.5 แรงม้า 

10,000 โรงงานจัดการ
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

 รวม  6,925,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 

56 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

 2.1 กลยุทธ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 

  (1) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพานไหล่ 4 
จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า 
(แผนฯ 66-70 ห.608) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพานไหล่ 4 จังหวะ ขนาด
ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 
1 เครื่อง 

4,200 โรงงานจัดการ
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

กองช่าง
สุขาภิบาล 

            

 รวม  4,200               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 

57 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์โรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
3. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
 3.1 กลยุทธ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง 
  (1) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องสับไม้เคลื่อนที่ 
(แผนฯ 66-70 ห.604) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อเครื่องสับไม้เคลื่อนที่ สามารถสับ
ย่อยได้ไม่น้อยกว่า 5-10 ตัน/ชม. 
-เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกวา่ 
80KW ช่องรับไม้ขนาดไม่น้อยกวา่ 
2.70x2.70 ม. จำนวน 1 เครื่อง 
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 

930,000 โรงงานกำจัด
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานกำจัดขยะมูล 
ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

            

2 เครื่องบดย่อยขยะและวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตรแบบ
เคลื่อนที่ ติดตั้งใช้งานกับ
รถตักหรือรถขุด  
(แผนฯ 66-70 ห.604) 
(ไม่บรรจุในเทศบัญญัติฯ) 

จัดซื้อเครื่องบดย่อยขยะและวัสดุเหลือ
ใช้จากการเกษตรแบบเคลื่อนที่ ติดต้ัง
ใช้งานกับรถตักหรือรถขุด (นอก
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

2,500,000 โรงงานกำจัด
ขยะ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

งานกำจัดขยะมูล 
ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

            

 รวม  3,430,000               

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

58 



 

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 4.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องสำรองไฟฟ้า  
 
 

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จำนวน 2 เครื่อง 

5,000 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
กองการ
เจ้าหน้าที ่

            

 รวม  5,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 

59 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 4.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  (2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล  
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรบังาน
ประมวลผล  
*CPU ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลกั4 core จำนวน 
1 หน่วย 
*Ram DDR4 หรือดกีว่าไม่น้อยกว่า 8 GB  
*หน่วยจัดเก็บขอ้มูลชนิด Sata หรือ ดกีว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
*มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้ 
*มีช่องเช่ือมต่อ USB 2.0 ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง  
*มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

22,000 ภายใน
สำนักงาน

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานบริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

 รวม  22,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 

60 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 4.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  (3) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน 
(แผนฯ 66-70 ห.559) 
 

คอมพิวเตอร์สำหรับสำนกังาน 
(จอแสดงผลไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 
จำนวน 5 ชุด 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานฯ) 

85,000 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายพัสด ุ

ฝ่ายพัฒนาฯ 
กองคลัง 

            

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in one 
(แผนฯ 66-70 ห.559) 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 ชุด  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานฯ) 

17,000 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
กองคลัง 

            

3 คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล 
(แผนฯ 66-70 ห.559) 

คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว จำนวน 2 ชุด  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานฯ) 

44,000 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายแผนที่
ภาษ ี

กองคลัง 

            

4 เครื่องสำรองไฟฟ้า 
(แผนฯ 66-70 ห.559) 

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จำนวน 10 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานฯ) 

25,000 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายพัสด ุ

ฝ่ายพัฒนาฯ 
ฝ่ายแผนที่ฯ 

กองคลัง 

            

5 เครื่องสแกนเนอร์  
(แผนฯ 66-70 ห.559) 

เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 1 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานฯ) 

16,000 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัฒนาฯ             

 รวม  187,000               

แบบ ผด.02/1 

61 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 4.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  (3) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์สำหรับสำนกังาน 
(จอแสดงผลไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ) 

17,000 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

             

2 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 
VA จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ) 

2,500 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

             

3 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED 

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ 
ชนิด LED (18หน้า/นาที) 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ) 

2,600 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

             

 รวม  22,100               
 

 

 

 
 

แบบ ผด.02/1 

62 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 5.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  (4) แผนงานการพาณิชย ์
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงผลไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ) 

22,000 ภายในสถาน 
ธนานุบาล

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

สถานธนาน-ุ
บาลเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

            

2 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 
VA จำนวน 2 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ) 

5,000 ภายในสถาน 
ธนานุบาล

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

สถานธนาน-ุ
บาลเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

            

 รวม  27,000               
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

63 



 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
6. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

 6.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  (1) แผนงานบริหารทั่วไป  
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องปรับอากาศ จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ Inverter พร้อมติดตั้ง 
ขนาดไม่ต่ำกวา่ 24000 BTU 
จำนวน 2 เครื่อง (ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

37,900 ภายใน
สำนักงาน

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานบริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            

2 เก้าอี้สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนกังาน แบบมีพนัก
พิง ปรับระดับได้มีที่ท้าวแขน 
จำนวน 4 ตัว 

12,000 ภายใน
สำนักงาน

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
กอง

ยุทธศาสตร์ฯ 

            

 รวม  49,900               
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 

64 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
6. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

 6.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  (2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โทรศัพท์ไร้สายตั้งโต๊ะ โทรศัพท์ไร้สายตั้งโต๊ะระบบดิจิทัล 
2.4 GHz จำนวน 4 เครื่อง 
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 

10,000 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

งานธุรการ 
กองคลัง 

            

2 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง 
ปรับระดับได้มีที่ท้าวแขน จำนวน 
2 ตัว 
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 

6,000 ภายใน
เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 

กองคลัง 

            

 รวม  16,000               
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

65 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทครุภัณฑ์ 
6. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

 6.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  (3) แผนงานการพาณิชย ์
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้พนักงาน เก้าอี้พนักงานปรับระดับได้ จำนวน 
4 ตัว (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 

9,000 ภายในสถาน 
ธนานุบาล

เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

สถานธนาน-ุ
บาลเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

            

 รวม  9,000               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 
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วัสดุงานบ้านงานครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเภทวัสดุ 
1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
 1.1 กลยุทธ์การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือดีรับสิทธิและสวัสดกิารของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
สำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ตลอด
ปีงบประมาณ 

17,862,400 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 

ศพด.ทม.รอ. 
ศพด.หนองหญ้าม้า 

รร.กีฬาท้องถิ่น 

งานพัสดุ 
สำนักการศึกษา 

            

 รวม  17,862,400               
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