
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  
ประจําปงบประมาณ  2561 

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

  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ .  2496  แก ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  13 )   พ.ศ .  2552  
มาตรา  48  ทศ  กําหนดวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล   
โดยไมมีการลงมติและใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ไดแถลงไว   
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกปและใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล” ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  
ไดแถลงนโยบายกอนเขารับหนาที่ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดแลว  เมื่อวันที่ 1๗ พฤษภาคม  255๕  นั้น 

  บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ  2561  เสร็จเรียบรอยแลว   สรุปพอสังเขปดังนี ้

           ก. ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดประมาณการรายรับ – รายจาย  
รวมทั้งขอมูลการรับจริง – จายจริง  ดังนี ้
      - ประมาณการรายรับ  ตั้งไว  493,716,650.00 บาท  รับจริง   547,041,824.37  บาท 
      - ประมาณการรายจาย ตั้งไว  493,702,260.00 บาท  จายจริง  539,410,609.17  บาท 

           ข. ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดดานตาง ๆ  ดังนี ้
               1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
                    ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  18  โครงการ 
                      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
                  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  2  โครงการ 
                      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
                     ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  89  โครงการ 
                      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   
                    ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  73  โครงการ    
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
                     ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  7  โครงการ 
         6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง   
                  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  72  โครงการ 

                  รวมทั้งหมด  จํานวน  261  โครงการ        

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 16 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2562 

 
 

(นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท) 
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 



คําปรารภ 

  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและ
ดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาหรือการบริหารงานเทศบาล   ในปจจุบันตองม ี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด และการพัฒนา
ระดับประเทศ 
  นับตั้งแตกระผม นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  255๕  และไดแตงตั้ง 
คณะผูชวยผูบริหารเทศบาล ประกอบดวย  ดร.นุชากร  มาศฉมาดล,  นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต และ 
ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ เปนรองนายกเทศมนตรี ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ  และ นายพีรพงศ  จุรีมาศ  
เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี นายคมกริช  จุรีมาศ  เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เขามาบริหารงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด โดยไดตระหนักถึงภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากประชาชนใหมาพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนด
นโยบายการบริหารเชิงรุกและโปรงใส  โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมผานทางตัวแทนของประชาชน  คือ  
กร ร มก า ร ชุ มช น   อ าส าส มัคร ส า ธ า รณสุ ข ใ น เข ต เ มื อ ง   แ ล ะส มา ชิ ก ส ภ า เท ศบ าล เ มื อ ง ร อย เอ็ ด  
ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางรวดเร็วทั่วถึง  และเพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาล
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
นายกเทศมนตรี กอนเขารับตําแหนง  ตองแถลงนโยบายและจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเปนประจํา 
ทุกป และใหประกาศใหประชาชนไดรับทราบดวย  โดยการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2561 เสร็จเรียบรอยแลว 
    การบริหารงานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อาจไมสําเร็จหากปราศจากความรวมมือรวมใจ  
การเสียสละและความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาล องคกรตาง ๆ พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจางเทศบาลทุกคน ตลอดจนสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ 
     ในนามของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ทานรองผูวา
ราชการจังหวัดรอยเอ็ดทุกทาน สวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตเมือง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทุกทาน ท่ีให
การสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  มา  ณ  โอกาสนี ้

 
 
 
 

                   (นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท) 
                     นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
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-  สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3  
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ก.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 



- งานรักษาความสะอาด 

- งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิงปฏิกลู 

- งานพฒันาระบบการจดัการสิงแวดล้อม 

- งานบําบดันําเสีย 

- งานพฒันาชมุชน 

- งานสง่เสริมสวสัดิการชมุชน 

- งานสง่เสริมและพฒันาอาชีพ 

   

- งานธุรการ 

- งานการเงินและบญัชี 

- งานงบประมาณและพสัด ุ

- งานการเจ้าหน้าที 
- งานการเงินและบญัช ี

- งานสถิติการคลงั 

- งานพฒันารายได้ 

- งานเร่งรัดรายได้ 

- งานแผนทภีาษี 

- งานทะเบียนทรัพย์สิน 

- งานจดัหาพสัด ุ

- งานทะเบียนและ 

  ควบคมุพสัด ุ

- งานป้องกนัและควบคมุโรค 

- งานสง่เสริมสขุภาพตามกลุม่วยั 

- งานสตัวแพทย์ 

- งานควบคมุปอ้งกนัโรคไมติ่ดต่อและสารเสพติด 

 
-  งานวิเคราะห์นโยบาย 

  และแผน 

- งานจดัทํางบประมาณ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานวิจยัและประเมินผล 

 

- งานธุรการ 

- งานจดัหาประโยชน์ 

- งานทะเบียนพาณิชย์ 

- งานอนามยัสิงแวดล้อมควบคมุมลพษิและเหตรํุาคาญ 

- งานสขุาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค 

- งานบริหารจดัการตลาด 

- งานสขุาภิบาลสถานประกอบการ 

 

- งานกีฬาและนนัทนาการ 

- งานสถานแสดงพนัธุ์สตัว์นําและอนรัุกษ์โบราณสถาน 

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 
 

- งานบริการทางการแพทย์ 

- งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 1 

- งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 2 

- งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 3 

- งานเภสชักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

- งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานควบคมุอาคาร 

- งานผงัเมือง 

- งานกําจดัขยะมลูฝอยและสงิปฏิกูล 

- งานควบคมุตรวจสอบและบาํบดั 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ 

 

สภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  

ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถนิ  ระดับสูง) 

สถานธนานุบาล  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถนิ  ระดับกลาง) รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถนิ  ระดับกลาง) 

สํานักปลัดเทศบาล  กองช่าง  กองคลัง กองสาธารณสุขและสงิแวดล้อม สํานักการศึกษา กองวชิาการและแผนงาน กองสวัสดกิารสังคม  

ฝ่ายอาํนวยการ  

- งานธุรการ 

- งานเลขานกุารผู้บริหาร 

- งานรัฐพิธี 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป 

- งานการเจ้าหน้าท ี

- งานพฒันาบคุลากร 

  และสวสัดิการ 

ฝ่ายป้องกนัและรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

- งานป้องกนัและบรรเทา      

  สาธารณภยั 

- งานรักษาความสงบ   

  เรียบร้อยและความ   

  มนัคง 

ฝ่ายทะเบียนและบัตร  

- งานธุรการ 

- งานทะเบียนราษฏร 

- งานบตัรประจําตวัประชาชน 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

  
- งานบริหารโรงเรียน 

- งานบริหารวิชาการ 

- งานสง่เสริมคณุภาพและมาตรฐานหลกัสตูร 

 

 

- งานสง่เสริมประเพณีศิลปะและวฒันธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

- งานธุรการ 

ฝ่ายควบคุมอาคาร

และผังเมือง 

ฝ่ายการโยธา  

- งานสาธารณปูโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานศนูย์เครืองจกัรกล 

- งานสถานที 

- งานไฟฟา้สาธารณะ 

 ฝ่ายแบบแผนและ 

ก่อสร้าง 

- งานวิศวกรรม 

- งานสถาปัตยกรรม 

- งานวิศวกรรมจราจร 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

ฝ่ายแผนทภีาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สนิ 

ฝ่ายจัดหาประโยชน์

และทะเบียนพาณิชย์ 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ฝ่ายสุขาภิบาลและสงิแวดล้อม  

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

- งานธุรการ 

- งานนิติกรรมสญัญา 

- งานรับเรืองราวร้องทกุข์ 

- งานบริการและเผยแพร่   

   วิชาการ 

- งานบริการข้อมลูข่าวสาร 

  ของท้องถิน 

   
ฝ่ายแผนงานและ 

   งบประมาณ 

- งานธุรการ 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน  

ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์  

โครงสร้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอด็/ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

ฝ่ายพัฒนารายได้  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข  

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ส่วนบริหารการศึกษา 
- งานสงัคมสงเคราะห์ 

- งานสง่เสริมสวสัดิการสงัคม 

- งานสง่เสริมสิทธิประโยชน์ 

 

๒ 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 



 

๓ 

                                                               สภาเทศบาลเมืองรอยเอด็ 
 

 

       

 

         นายอาทิตย  กฤตตาคม           
                                                                ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 

                                                                      
                                                               นายวทัญู วิจักษณบุญ        
                                                              รองประธานสภาเทศบาล 
 

          เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
 

 
 
    

 
 
                         นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ    นายอํานวย  อายุวัฒน   นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล   นายกิติ  โฆษิตจิรนันท       

                                  สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล                 
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 
 
 
 
 

        

                                 นายสุทธิวุฒ ิวิสูตรานุกูล      นางศรินธร  ไกรการ         นายวริน  ศริิพานิช           นายพนม  ชาชิโย       นายนพรัตน  รัชฎามาศ      
                             สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล     

   

          เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
  
 
 
 
       

 

         นายวรสิทธิ์  เสรีรัตน  นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  นายพิเชฐ  สุขเพสน    นายประสิทธิ์  ธนานันต  นายวิวัฒน  ธนะแพสย     นายนพคุณ  เขตคาม      
          สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล  
 

 
 



 

๔ 

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

 

 

  

         

        นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
                                                        นายกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 

     

 ดร.นุชากร  มาศฉมาดล                  นายเรืองรตัน  รัตนโภคาสถิต     ดร.วัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ ์
           รองนายกเทศมนตรี              รองนายกเทศมนตรี          รองนายกเทศมนตรี 
 

           

 

 

 

 

 

   นายคมกริช  จุรีมาศ                       ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ                    นายพีรพงศ  จุรีมาศ           
        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                    เลขานุการนายกเทศมนตรี                เลขานุการนายกเทศมนตรี         

 
 
 
                             

 
 



 

๕ 

หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                                                              

 

 

 
 
 

                                                                     
                                                                       นายบุญยัง  ทองสุทธิ์ 
                                                                            ปลดัเทศบาล 

  
 
 
 
 
 
 

                      นายวิทยา   ตรีวิเศษ                                             วาที่ ร.ท. อนันต  เมาะราษ ี  
                        รองปลัดเทศบาล                                                      รองปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

         นางวราภรณ  นวลเพ็ญ          นางทิมาพร  จันทรถง         นายพัฒนพงศ  ศรีทอง          นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ          
             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล         ผูอํานวยการกองคลัง           ผูอํานวยการกองชาง       ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
          
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

          

                 นายวิชัย   พรมเกตุ             นายสุบิน  ทราบรัมย            นายประสงค  โพธิ์เนียม       นายประเวชพล  นนทะไชย   
           ผูอํานวยการสํานักการศึกษา     ผูอํานวยการกองวิชาการฯ      ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   ผูจัดการสถานธนานุบาล       

                                            



 

๖ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ประกอบดวย 
1. ฝายนิติบัญญตัิ  หมายถึง  สภาเทศบาล   ประกอบดวย  สมาชิกสภาเทศบาล ตามกฎหมาย 

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป จํานวน  18  คน  
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลท้ัง 3 เขตเลือกตั้ง   

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

1. นายอาทิตย     กฤตตาคม ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2. นายวทัญู   วิจักษณบุญ   รองประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  3. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
4. นายกฤตกร              อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
5. นายอํานวย  อายุวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   6. นายพีรพันธุ    ชัยคณารักษกูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
7. นายกิต ิ  โฆษิตจิรนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
8. นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ 2 
9. นางศิรินธร    ไกรการ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
10. นายวริน   ศริิพานิช   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 11. นายพนม     ชาชิโย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
12. นายนพรัตน  รัชฎามาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
13. นายวรสิทธิ ์  เสรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
14. นางสาวฐติิพร   เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
๑5. นายพิเชฐ   สุขเพสน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

   16. นายประสิทธิ ์ ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
17. นายวิวัฒน  ธนะแพสย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
18. นายนพคุณ  เขตคาม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

2. ฝายบริหาร   ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ        
ประชาชน  ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีวาระ   
การดํารงตําแหนงคราวละ 4  ป นับแตวันเลือกตั้ง และไดแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี 

ฝายบริหารทําหนาที่ บริหารหรือกําหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายกําหนด ประกอบดวย 
  1. นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  2. ดร.นุชากร     มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  3. นายเรืองรัตน   รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  4. ดร.วัฒนพงษ   ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

5. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ  จุรีมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 
 



 

๗ 

   3. ฝายประจํา   รับผิดชอบงานประจําทั่วไปของเทศบาล ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย 
และการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง  ซึ่งมีปลัดเทศบาล  เปนหัวหนา  มีรองปลัดเทศบาล เปนผูชวย และมีสวนราชการตางๆ  
ของเทศบาลเปนผูปฏิบัติงานในแตละสวนที่เ ก่ียวของ  หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ประกอบดวย 

1. นายบุญยัง  ทองสุทธิ ์   ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
       นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับสูง   

  2. นายวทิยา  ตรีวิเศษ  รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
              นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง 
         3. วาที่ ร.ท. อนันต  เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
              นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง 
     4. นางวราภรณ  นวลเพ็ญ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
        นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง  
      5. นางทิมาพร  จันทรถง   ผูอํานวยการกองคลัง 
          นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง   
        6. นายพัฒนพงศ  ศรีทอง  ผูอํานวยการกองชาง 
         นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง   

7. นายฉัตรชยั  นวลเพ็ญ     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
        นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง 

  8. นายวิชัย  พรหมเกตุ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
         นักบริหารงานการศึกษา  ระดับสูง  
   9. นายสุบิน  ทราบรัมย       ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
           นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง                       
   10. นายประสงค  โพธิ์เนียม      ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
         นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง  
  ๑1. นายประเวชพล  นนทะไชย ผูจัดการสถานธนานุบาล 
                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

8 

 
 

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลสามัญ  และพนักงานจาง 
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 

บริหารทองถิ่น 
ระดับตน 

ประเภท 
บริหารทองถิ่น 
ระดับกลาง 

ประเภท 
บริหารทองถิ่น 

ระดับสูง 
1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 3 - 2 1 3 
2 สํานักปลัดเทศบาล - - - - - 
3 กองคลัง - - - - - 
4 กองชาง - - - - - 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - - - - - 
6 กองวิชาการและแผนงาน - - - - - 
7 สํานักการศึกษา - - - - - 
8 กองสวัสดกิารสังคม - - - - - 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 3 - 2 1 3 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 

อํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน 

ประเภท 
อํานวยการทองถิ่น

ระดับกลาง 

ประเภท 
อํานวยการทองถิ่น 

ระดับสูง 
1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 5 4 1 - 5 
3 กองคลัง 7 5 1 - 6 
4 กองชาง 5 4 1 - 5 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 6 3 1 - 4 
6 กองวิชาการและแผนงาน 3 2 1 - 3 
7 สํานักการศึกษา 7 3 1 1 5 
8 กองสวัสดกิารสังคม 3 2 1 - 3 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 36 23 7 1 31 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนกังาน 
เทศบาลสามัญ 

ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 
วิชาการ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ 
1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 13 3 7 - - 10 
3 กองคลัง 6 2 3 - - 5 
4 กองชาง 10 2 5 - - 7 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 18 5 9 1 - 15 
6 กองวิชาการและแผนงาน 8 1 5 1 - 7 
7 สํานักการศึกษา 12 1 9 1 - 11 
8 กองสวัสดกิารสังคม 8 1 4 - - 5 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 - 1 - - 1 

รวม 76 15 43 3 - 61 
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ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัตงิาน 
ประเภททั่วไป 

ระดับชํานาญงาน 
ประเภททั่วไป 
ระดับอาวโุส 

1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 15 2 12 - 14 
2 สํานักปลัดเทศบาล 16 4 11 - 15 
3 กองคลัง 14 2 4 3 9 
4 กองชาง 3 1 1 - 2 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2 - 2 - 2 
6 กองวชิาการและแผนงาน - - - - - 
7 สํานักการศึกษา 2 - 2 - 2 
8 กองสวัสดกิารสังคม 1 - 1 - 1 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 53 9 33 3 45 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนกังานจาง 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม พนักงานจาง

ทั่วไป 
พนักงานจาง 
ตามภารกจิ 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ลูกจางประจาํ 

1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 108 38 57 - 4 99 
3 กองคลัง 16 7 6 - - 13 
4 กองชาง 51 5 40 - - 45 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 78 15 52 - 1 68 
6 กองวิชาการและแผนงาน 17 2 14 1 - 17 
7 สํานักการศกึษา 63 17 41 - 1 59 
8 กองสวัสดกิารสังคม 7 2 4 - - 6 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - 

รวม 340 86 214 1 6 307 

 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มี พนักงานเทศบาล   140  คน 
   พนักงานจาง   307  คน 
   รวม    447 คน 
 
ที่มา : งานการเจาหนาที่  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 
ขอมลู  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2561 

 
 
 

 



 

 

อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจาง 
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ตําแหนง 
โรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทอง 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดเหนือ 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดปาเรไร 

โรงเรียนเทศบาล 
หนองหญามาฯ 

โรงเรียนเทศบาล  
วัดเวฬุวัน 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก (1) 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก(2) 

รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผูบริหารสถานศึกษา 2 1 3 - 1 1 1 - 1 - 2 2 2 1 3 3 - 3 1 1 2 - 2 2 - - - - - - 9 8 17 

ครูปฏิบัติการสอน (ครู ป.) 15 45 60 2 10 12 4 14 18 4 22 26 14 25 39 3 23 26 4 10 14 1 17 18 - 7 7 - - - 47 173 220 
บุคลากรสนบัสนุนการสอน 
งบกรมจัดสรร                

1 4 5 - 1 1 1 2 3 1 3 4 2 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 6 7 - 3 3 6 23 29 

นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) 
งบกรมจัดสรร 

1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - 7 - 7 

นักการภารโรง(พนักงานจางทั่วไป
งบกรมจัดสรร 

2 - 2 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 1 3 4 - - - 8 3 11 

รวม 21 50 71 4 12 16 5 15 20 7 26 33 19 29 48 11 24 35 5 12 17 3 20 23 2 16 18 0 3 3 77 207 284 

 
 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2  แหง 
มีพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง  จํานวน  284  คน 
มีจํานวนนักเรียน  6,064  คน 
ที่มา : งานการเจาหนาที่  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักการศึกษา 
ขอมูล  ณ  วันที่ 30  ธันวาคม  2561 
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อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ในการบําบัดทุกข    
บํารุงสุขของประชาชน การจัดการสาธารณูปการและบริการข้ันพื้นฐานอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

1. อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  เชน 
 1.1  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 1.2  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
 1.3  รักษาความสะอาดของถนน ทางเทา และที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 1.4  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
 1.5  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

1.6  ใหราษฎรไดรับการศกึษาอบรม           
1.7  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
1.8  บํารุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
1.9  หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
1.10  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
1.11  ใหมีโรงฆาสัตว 
1.12  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
1.13  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
1.14  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
1.15  ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
1.16  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น  
                                                         ฯลฯ 

2.  อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแก  
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
 2.1  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 2.2  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 2.3  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ 
 2.4  การสาธารณปูโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
 2.5  การสาธารณปูการ 
 2.6  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
 2.7  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

2.8  การสงเสริมการทองเที่ยว 
2.9  การจัดการศึกษา 
2.10  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

 2.11  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 2.12  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด  และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
 2.13  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 2.14  การสงเสริมการกีฬา 
 2.15  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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2.16 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
2.17 การรักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
2.18 การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
2.19 การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
2.20 การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
2.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
2.22 การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
2.23 การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
2.24 การผังเมือง 
2.25 การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
2.26 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
2.27 การควบคุมอาคาร 
2.28 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.29 การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน 
2.30 กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

3. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น  เชน 
 3.1  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 3.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และ 
                  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
 3.3  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

3.4  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  (แกไขถึงฉบับท่ี 5  พ.ศ. 2543) 
3.5  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508 
3.6  พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
3.7  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
3.8  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 

 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
3.9  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 3)  

 พ.ศ. 2543, ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550  และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
     3.10  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 
   3.11  พระราชบัญญัตหิอพัก  พ.ศ. 2558 
    3.12  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
     ฯลฯ  
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นอกจากหนาที่ที่เทศบาลตองทําในเขตเทศบาลแลว  อาจทํากิจการนอกเขตเทศบาล หรือกระทํา
การรวมกับบุคคลอื่น โดยกิจการนั้นจําเปนตองทําและเปนกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการที่ดําเนินตามอํานาจหนาท่ี
ภายในเขตเทศบาล  ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
นอกจากนั้นเทศบาลยังมีอํานาจตราเทศบัญญัติ โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  และมีบทลงโทษปรับ    ผูละเมิดไว
ดวยก็ได แตหามมิใหเกินหนึ่งพันบาท ในการดําเนินการดังกลาวเทศบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตร  การพัฒนา และ
แผนพัฒนาทองถ่ินสีป่  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. นโยบายการบริหารงานและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

 

ตามที่ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เม่ือวันที่  
16 เมษายน 2555  ขาพเจา  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ตามมาตรา 
48  ทศ  แห ง พร ะร าชบั ญญั ติ เ ทศบา ล  พ .ศ .  2496  แก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  ( ฉบั บที่  13 )  พ . ศ .  2 552  
ความวา นายกเทศมนตรี จะเขาบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล ภายในสามสิบวัน นับแตวันที ่
เขาดํารงตําแหนง  และขาพเจาไดตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่  และภารกิจของการบริหารงานของเทศบาล- 
เมืองรอยเอ็ด   โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ปญหาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไมวาจะเปนเรื่องของสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ตลอดจนปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอมและการศึกษา ดังนั้น ขาพเจาจึงขอเสนอนโยบายการบริหารงาน 
ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

“บานเมืองนาอยู  ผูคนนารัก  ฟูมฟกตํานานเมือง  ลือเลื่องวัฒนธรรม” 

                            พันธกิจ 
พันธกิจที่ 1  เพ่ิมศักยภาพของเมือง 

  พันธกิจที่ 2  พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึง 
  พันธกิจที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนาดานการใหบริการ 

จุดมุงหมายเพื่อการพฒันา 
1. ดําเนินการพัฒนาเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถวนหนา 
2. ดําเนินการพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งภาคประชาชน 
3. ดําเนินการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา 
4. ดําเนินการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการสรางจิตสํานึกรักทองถิ่น 
5. ดําเนินการพัฒนาสงเสริมการสรางรายไดใหกับประชาชนเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
6. ดําเนินการพัฒนาฟนฟูและจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองใหนาอยูและยั่งยืน 
7. ดําเนินการพัฒนาองคกรเทศบาลใหเปนองคกรธรรมาภิบาล 
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แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

๑.  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

          1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล   ใหได
มาตรฐานและเพียงพอ 
          2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสง  ใหประสานเปนโครงขายครอบคลุมท่ัว
เขตเทศบาล 
     3. สนับสนุนและสงเสริม  การวางแผนพัฒนาระบบการขนสง   ใหสามารถเชื่อมโยงประสานกันได
อยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     4. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล  ใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร   โดยใหมีสัญญาณไฟ  
ปายบอกสัญญาณ  เสนบังคบัจราจรใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ  
     5. สงเสริมและสนับสนุนการบังคบัใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 
     6. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ ประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน  ในการรณรงค 
สรางจิตสํานึกใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 
     7. กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเมือง ใหเกิดประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
     8. สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ   กฎหมายที่เก่ียวของ   ใหแก
ชุมชนและบังคับใชใหเปนรูปธรรม 

    9. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชนอยางท่ัวถึง 
    10. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน  เชน  ไฟฟา  ประปา  โทรศัพทและ

การสื่อสารดานโทรคมนาคมอื่น ๆ ไปสูชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
     11. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะ  ใหเปนน้ําสะอาดและอํานวยประโยชน
ดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน 
     12. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่  อาคาร   สถานที่  ฟุตบาท   ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย  ตลอดจน 
เกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 
     13. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพื้นที่วาง  รวมทั้งท่ีของหนวยงานราชการ  
เอกชน 

๒.  นโยบายดานเศรษฐกิจ 
              แนวทางการพัฒนา 

    1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสรางความเขมแข็งของชุมชน
และประชาสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

     2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ 
      3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาที่ระลึกของชุมชน 
      4. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ การผลิต  การบริหาร  การจัดการและตลาด  ใหแก
ผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครอืขายกลุมอาชีพ 
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      5. สนับสนุนใหประชาชนนํ าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มาปรับ ใช ในการ 
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 
      6. สงเสริม  ปรับปรุง   สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี 
เพ่ือกระจายรายไดใหแกชุมชน 

3.  นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
      แนวทางการพัฒนา 

     1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาล   และปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
      2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตาง ๆ เชน    
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก   โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ   เทศบาล ภาคเอกชน ชุมชน  และ
ครอบครัว 
      3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง  
      4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชน    พรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรูเพ่ือกระตุน   และสนับสนุน 
การคนควาความรูของครอบครัวและชุมชน 
      5. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน   รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตร  ใหมีความสมดุล
สัมพันธกัน   ทั้งหลักสูตรท่ีเนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย   หลักสูตรที่เนนความสนใจของผูเรียน   
และหลักสูตรทองถิ่นที่เปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน 
      6. สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการคนควา  วิจัย การสาธิต 
การสอนและแนะนําวิธีการตอเด็กที่มีปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
      7. สงเสริมใหมีการพัฒนา  ครู  อาจารย   และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรม   
อยางตอเนื่อง  ตลอดทั้งการพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      8. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเปน 
ทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
      9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม   ใหทันสมัยถูกตอง 
เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 
      10. สงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหเลือกหลากหลาย   ตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายตางๆ   
ทั้งในระบบ นอกระบบตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิ
      11. สงเสริมการสืบสานประเพณีศลิปะ วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
      12. สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา 
 

4.  นโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนา 
      1. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดีถวนหนา 
       2. สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 
      3. สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพ 
อนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
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      4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ    สถานประกอบการ   ธุรกิจเอกชน    และสถานศึกษาทุกระดับ   
จัดกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง รวมทั้งจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและเลน
กีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง 
      5. สนับสนุนใหประชาชน  มีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึง  ครอบคลุมผูมีรายไดนอย 
ควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 

     6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออ่ืนๆ 
      7. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    โดยใหมี
มาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
      8. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมือ 
อุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอม   ตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได 
      9. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ในกลุมเปาหมายตางๆ     โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงาน  โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 

     10. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง  สามารถพึ่งตนเองได  ตระหนักถึงหนาที่  ทั้งตอ
ตนเองและสังคม   และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน    การพัฒนากระบวนการ
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกสังคม 
      11. สรางเสริมความรู  ความเขาใจ ถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   และรวมมือกัน
เผยแพรรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
      12. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็กเยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ   
ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

5.  นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      แนวทางการพัฒนา 

     ๑. จัดการสิ่งแวดลอมชุนชนและพ้ืนที่สีเขียว  เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มีสีเขียว   พ้ืนที่โลง
และสวนสาธารณะในเมือง  ใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชน  รวมทั้งเพ่ือเปนการ 
เสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน 

     2. สงเสริม  ประสาน  และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง  ภูมิภาค  และทองถ่ินอ่ืน  
องคกรเอกชน  และประชาชน  ใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     3. รณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชน  
ไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    รวมทั้งใหความรวมมือในการ
ปองกัน ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี  

     4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่ เกิดจากชุมชน     และสงเสริมการนํามาใชใหม    
อยางเหมาะสม 
      5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา 
      6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต การเก็บขน การขนสง  และ 
การกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 
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6. นโยบายดานการบริหาร การเมืองการปกครอง 

        แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาล  ใหมีประสิทธิภาพ  มุงของผลสัมฤทธิ ์

การบริหารงบประมาณ 
      2. สงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ิมองคความรูใหแกประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
และการพัฒนาทองถิ่น 

     3. เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคม ทั้งภาคราชการ  
ภาคธุรกิจเอกชน   องคกรพัฒนาเอกชน   นักวิชาการ   สื่อมวลชน  ชุมชนและประชาชนในการรวมคิดรวมทํา  
รวมรับผิดชอบ  และรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

     4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล    โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ   อัตราภาษี   และ
คาธรรมเนียมท่ีมุงความเสมอภาค   และมีประสิทธิภาพ   และใหรายไดเพียงพอในการบริการจัดการดานสังคมอยาง
ทั่วถึง 

     5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชนการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสรางกระบวน  
การเรียนรูความเขาใจและมีสวนรวมเพ่ือการสรางชุมชนที่เขมแข็ง 
      6. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ใหเนนความสามารถ 
แ ล ะ ส ร า ง ป ร ะ โ ย ช น ใ ห แ ก ป ร ะช า ช น แ ล ะ สั ง คม เ ป น ห ลั ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย า ง สุ จ ริ ต  เ พื่ อ ร อ ง รั บ 
การกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจ  และเพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรงใส 
      7. จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง
และชุมชน 
   8. พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง 
      9. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน  และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม  มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 

     10. สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานที่ฟุมเฟอยทุกประเภท   ตลอดจนการใชมาตรการประหยัด
ไฟฟา  น้ํามัน   
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โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอด็ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1/2561 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ประจําป พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย โครงการทั้งสิ้น  466  โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  358  โครงการ  คิดเปน 
รอยละ  76.82  ของจํานวนโครงการที่บรรจุในแผน  และไดดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  263  โครงการ   
มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้  

          1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวของกับ 
การพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่   และการกอสรางสาธารณูปการอันเปนการสงเสริม
ความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชน   การกอสรางซอมแซมถนน  ทอระบายน้ํา   ไฟฟา  เปนตน 
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  153  โครงการ  คิดเปนรอยละ  32.83  ของจํานวนโครงการท้ังหมด   
เทศบาลไดรับอนุมัติ งบประมาณ จํานวน  50  โครงการ  คิดเปนรอยละ  32.67  ของจํานวนโครงการ 
ในสาขานี้ 
แนวทางการพัฒนา  

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนนสะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 
       1.2 พัฒนาระบบจราจร 
ประกอบดวยแผนงาน  
         -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
       -  แผนงานสาธารณสุข 
       -  แผนงานเคหะและชุมชน  
      -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      -  แผนงานการพาณิชย 
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน   18   โครงการ   ประกอบดวย 
        1 .โครงการประชาสัมพันธ การใชผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด 
      2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเทวาภิบาล ซอย 1 
       3. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนเทวาภิบาล ซอย 15 
       4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 1/1 
      5. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 11 
      6. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 21 แยก 1 
      7. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 4 
     8. โครงการกอสรางเสริมผิวแอสฟสทคอนกรีต ถนนรอบบริเวณตลาดหนองแคน 
     9. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศนหลังฝายน้ําลนและปากกระโถน 
      10. โครงการติดตั้งปายซอยภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
      11. โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟฟาแสงสวาง  ถนนเสนาเริ่มคิดตลอดแนว 
      12. โครงการซอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสวางที่รับการถายโอน 
       13. โครงการตอเติมโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
      14. โครงการกอสรางถนน คสล. รณชัยชาญยุทธ ซอย 15 แยก 5 
     15. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนเทวาภิบาล ซอย 17 
      16. โครงการกอสรางขยายผิวจราจร ถนน คสล. ถนนเทวาภิบาล ซอย 14 
       17. โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนเทวาภิบาล ซอย 19 
      18. โครงการกอสรางสระวายน้ํา          
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล 
ควรกระทํา  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ในเมือง   
ใหดําเนินไปดวยความมั่นคงยิ่งข้ึน  และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจ
ใหม ๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 8  โครงการ  คิดเปนรอยละ  1.71  ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  6  โครงการ  คิดเปนรอยละ  75.00  ของจํานวนโครงการใน
สาขานี้ 
แนวทางการพัฒนา   
                2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
       2.๒  สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเที่ยว 
ประกอบดวยแผนงาน  
                     - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  2  โครงการ   ประกอบดวย 
    1. โครงการฝกอาชีพแกกลุมผูสนใจ 
            2. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เปนการพัฒนาครอบคลุมเก่ียวกับ
ดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  สงเสริมและพัฒนาการกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  96 โครงการ  คิดเปนรอยละ  20.60  
ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 96  โครงการ   คิดเปนรอยละ 100  ของ
จํานวนโครงการในสาขานี้ 
แนวทางการพัฒนา   
               3.1 พัฒนาสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

๓.๒ สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
๓.๓ พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 

ประกอบดวยแผนงาน  
            - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          - แผนงานการศึกษา 
      - แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  89  โครงการ   ประกอบดวย 

  1. โครงการสนับสนุนหนวยงานอื่น ๆ 
   2. โครงการแขงขัน SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, โรงเรียนอนุบาลกรแกว, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
         และมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
    4. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ   
         ประเทศญี่ปุน  และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเมืองฝางเฉิงกาง 
   5. โครงการปรับปรงุหลักสูตรสถานศกึษา 
   6. โครงการเขาคายทางวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู 
   7. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาค 
         และระดับประเทศ 
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    8. โครงการนิเทศการศกึษา 
    9. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
   10. โครงการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการและเขาคายฝกซอม 
   11. โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ 
    12. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ดและระดับ    
           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    13. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน 
    14. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและประชุมกอนปดภาคเรียน 
    15. โครงการเด็กพิการ และเด็กพิเศษเรียนรวมโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  และโรงเรียนเทศบาล 
           วัดเวฬุวัน 
   16. โครงการพัฒนาการเรียนรูนักเรียน 
    17. โครงการวันคร ู
    18. โครงการโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
     19. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    20. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
     21. โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
     22. โครงการสงเสริมรักการอาน 
    23. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของ 
    24. โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
           เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    25. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    26. โครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
    27. โครงการเขารวมชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย 
   28. โครงการพัฒนาการจดัการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) 
    29. โครงการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (เด็กเรรอน)  
           ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    30. คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา 
    31. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล 
    32. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 
    33. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 หนองหญามา 
   34. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา 
   35. คาอุปกรณการเรียนระดับประถมศึกษา 
    36. คาอุปกรณการเรียนระดับอนุบาล 

      37. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศกึษา 
   38. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา 
    39. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับอนุบาล 
   40. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 
    41. คาหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา 
   42. เงินอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวันนักเรียน รร.สังกัด สพป.เขต 1 
   43. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   44. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    45. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
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46. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
   47. คาจัดการเรียน การสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  48. คาจัดการเรียน การสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   49. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศกึษา 
   50. คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   51. คาหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 
  52. คาอุปกรณการเรียนการสอน  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
   53. คาอุปกรณการเรียนการสอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   54. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
   55. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
   56. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพและศาลหลักเมือง 
   57. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตํานานเทียนพรรษา 101 
   58. โครงการตักบาตรวันอาทิตย 
    59. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 
   60. โครงการสืบนานตํานานประเพณีบุญกฐิน 
   61. โครงการแสดงตนเปนพุทธมามะกะ 
   62. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็ง เส็งประทีป 
   63. โครงการเก็บตวัฝกซอมนักกีฬากอนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 
           สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ 
   64. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
           แหงประเทศไทย  รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ 
    65. โครงการวันเยาวชนแหงชาต ิ
   66. โครงการแขงขันกีฬาสีในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    67. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางดานดนตรีและนันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน   
           ประชาชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    68. โครงการฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
   69. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ
   70. โครงการเขาคาย พักแรมลูกเสือ และยุวกาชาด กลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   71. โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือและยุวกาชาดของพนักงานครูและบุคลากรในสังกัด 
           เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   72. โครงการแขงขันกีฬา “บาสเกตบอลพลาญชัยคัพ” 
   73. โครงการประกวด วงดนตรี “พลาญชัย มิวสิค เฟสติวัล” 
   74. โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล “พลาญชัยคัพ” 
  75. โครงการแขงขันกีฬาตะกรอ “พลาญชัยคัพ” 
  76. คาหนังสือเรียนระดับอนุบาล 
   77. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. แหงประเทศไทย ระดับภาค 
  78. โครงการอาหารกลางวันศนูยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  79. โครงการอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  รร.สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  80. โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาทองถ่ิน จังหวัดรอยเอ็ด 
   81. โครงการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล 
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  82. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา กอนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 
         สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรอบชิงชนะเลิศ   
         ระดับประเทศ 
   83. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย    
         รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   84. โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   85. โครงการจัดงาน ฉลอง 90 ป ภูมิพลาญชัย 
  86. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพและศาลหลักเมือง 
   87. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตํานานเทียนพรรษา 
   88. โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษากลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12 
   89. โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม 
ที่เทศบาลสงเสริม  อํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมืองให มีระดับคุณภาพของชีวิตท่ีมีคุณคาและ 
ที่เก่ียวของกับดานสุขภาพอนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสรางบรรยากาศแหง
การนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  74 โครงการ   
คิดเปนรอยละ 15.87 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  74  โครงการ   
คิดเปนรอยละ  100  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
แนวทางการพัฒนา  
                    4.1 เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๔.๒ จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 
4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๔.๔ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๕ พัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
๔.๖ สงเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห 

ประกอบดวยแผนงาน  
         - แผนงานสาธารณสุข  
        - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - แผนงานเคหะและชุมชน  
       - แผนงานการพาณิชย 
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  73  โครงการ  ประกอบดวย 

  1. โครงการเพศวิถีรอบดาน 
   2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  3. โครงการปองกันควบคุมโรคฉ่ีหนู 
  4. โครงการหนวยสาธารณสุขสัมพันธ 
    5. โครงการรณรงคปองกันขาดสารไอโอดีนและสงเสริมการบริโภคสารไอโอดีนในเขตเทศบาล 
         เมืองรอยเอ็ด 
    6. โครงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและศูนยเด็กเล็กนาอยู 
   7. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด - 5 ป 
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   8. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
   9. โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (โรคเบาหวาน     
       โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอวนลงพุง) 
   10. โครงการลด ละ เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   11. โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค 
   12. โครงการเกงกอนเกิด 
   13. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
   14. โครงการปองกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   15. โครงการสงเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
   16. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคที่ระบาดตามฤดูกาล 
    17. โครงการใกลบานใกลใจ 
    18. โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    19. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม  และมะเร็งปากมดลูก 
   20. โครงการแวนแกวเพ่ือนอง 
   21. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   22. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ
    23. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตว สูคน 
    24. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
   25. โครงการอาหารปลอดภัย 
   26. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพักในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   27. โครงการบานพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   28. โครงการรณรงคฉีดวัคชีนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
   29. โครงการทําบุญโรงฆาสัตว เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   30. โครงการพัฒนาสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด  ปลอดภัย  ใสใจผูบริโภค 

 

          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เปนการพัฒนาครอบคลุม
กิจกรรมที่เทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมือง  ใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคุณคาและ 
ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมี
ทรัพยากรใชตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 19  โครงการ คิดเปนรอยละ 4.07 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด   เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน  18 โครงการ คิดเปนรอยละ  94.73   
ของจํานวนโครงการในสาขานี ้
แนวทางการพัฒนา   

5.1 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   5.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   5.3 จัดระบบบาํบัดน้ําเสีย 
   5.4 บําบัดและจัดการขยะ 
ประกอบดวยแผนงาน  
         - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         - แผนงานเคหะและชุมชน  
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     - แผนงานการพาณิชย 
 



 

27 

 
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน   7   โครงการ   ประกอบดวย 

    1. โครงการปลูกจิตสํานึกการพัฒนาความสะอาดใน บึงพลาญชัย 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงเกาะเตา ในบึงพลาญชัย 2 เกาะ 
3. โครงการปรับปรุงไฟสองน้ําพุใน บึงพลาญชัย จุดหนาศาลเจาพอหลักเมือง 
4. โครงการเปลี่ยนตูจายไฟฟายอย บึงพลาญชัยรอยเอ็ด 
5. โครงการสรางจิตสํานึกและ ความตระหนัก ดานสิ่งแวดลอม 
6. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนามลภาวะของน้ําใน บึงพลาญชัย 

 

      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง  เปนการพัฒนาครอบคลุม
กิจกรรมท่ีเทศบาลพึงกระทํา  เพ่ือเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบบริหารใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เชน  การสงเสริมความรูความสนใจตอกิจการทองถ่ิน  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุง
พัฒนารายได  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 116  โครงการ คิดเปนรอยละ 24.89  ของจํานวน
โครงการทั้งหมด   เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 113  โครงการ คดิเปนรอยละ  97.41   ของจํานวน
โครงการในสาขานี้ 
แนวทางการพัฒนา  

6.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  ๖.๒  สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
    6.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
   6.4 ปรับปรุงพัฒนารายได 
        ๖.๕ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
       ๖.๖ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
ประกอบดวยแผนงาน  
      - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      - แผนงานการศึกษา 
       - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
      - แผนงานสาธารณสุข 
     - แผนงานการพาณิชย 
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  72  โครงการ   ประกอบดวย 

   1. โครงการจัดทําระบบและขอมูลชุมชน 
   2. โครงการยายชุมชน/จัดหาที่อยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง 
  3. โครงการบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชิน"ี 
   4. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
    5. โครงการปรับปรุง (พ้ืนที่ที่จะไดรับคืนจากประชาชน) และพื้นที่คลอง คเูมือง 
   6. โครงการปองกัน และระงับอัคคีภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน 
   7. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บคาบริการเก็บขน   
         กําจัดมูลฝอย  เพ่ิมรายไดทองถ่ินเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    8. โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
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   9. โครงการจัดทํา รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายผูบริหารประจําป 
   10. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
    11. โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 
   12. โครงการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
    13. โครงการสรางสํานึกพลเมืองสงเสริมประชาธิปไตย 
    14. โครงการจัดทําคูมือบริการประชาชน 
    15. โครงการจัดทําวารสารเทศบาล เมืองรอยเอ็ด 
    16. โครงการจัดทําปฏิทินประจําป 
    17. โครงการจัดทําวีดีทัศนเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ กิจการเทศบาลฯ 
   18. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
  19. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   20. โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   21. โครงการรับการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   22. โครงการปรับลดการใชพลังงาน 
    23. โครงการอบรมใหความรูพื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน 
   24. โครงการอบรมความรูเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน 
  25. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
   26. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสวัสดิการดานประกันสังคมและสวัสดิการดานอื่น ๆ 
   27. โครงการคดัเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและ 
           พนักงานจางฯ ดีเดน 
   28.  โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่งานปองกันฯ 
  29. โครงการพัฒนาเสริมทักษะดานภาษาใหกับบุคลากรสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   30. โครงการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร 
   31. โครงการศกึษาดูงานศนูยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ 
   32. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    33. โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานซอมบํารุงถนนและทางเทา 
   34. โครงการใหความรูและเพ่ิมทักษะการตีเสนจราจร 
   35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานขับรถ ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   36. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานไฟฟาและจราจร 
    37. โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการพัฒนาดานความสะอาดใน บึงพลาญชัย 
    38. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดานการเงนิ 
   39. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดานพัสดุ 
   40. โครงการกอสรางสีขาว 
    41. โครงการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
   42. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสํารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   43. โครงการบริการตอสัญญาตลาดและการเชาทรัพยสินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และ                           
           นอกเวลาราชการ 
    44. โครงการประชาสัมพันธภาษีอากร ใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
    45. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล 
 
 



 

29 

 
    46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสถานธนานุบาล 
    47. โครงการติดตั้งผามานหองประชุมสุนทรเทพ 
    48. โครงการกอสรางรั้วเหล็กบริเวณหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    49. โครงการตอเติมหลังคาเหล็กหองประชุมงานปองกันฯ 
    50. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม 
    51. โครงการพัฒนาการใหบริการประชาชนศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ 
    52. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองคลัง 
    53. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน 
   54. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   55. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองชาง 
   56. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
           ของสํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   57. โครงการเชาพื้นที่จัดทําเว็บไซดสํานักการศกึษาและโรงเรียนในสังกัด 
           และจดทะเบียนโดเมนเนม (ซื่อเว็บไซด) สํานักการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  58. กอสรางอาคารศนูยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   59. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ   
           โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   60. การประกวดสํานักทะเบียนดีเดน 
   61. โครงการประชาสัมพันธใหความรูดานการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน 
   62. โครงการอบรมเครือขายอาสาสมัครชมุชนดานการทะเบียนราษฎร 
   63. โครงการสํารวจบุคคลในบานและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร 
   64. โครงการบริการดานบัตรประจําตัวประชาชนเคลื่อนที่ ใหแกสถานศึกษา (ในเขตเทศบาล                       
           เมืองรอยเอ็ด) 
   65. โครงการบริการดานบัตรประจําตัวประชาชน เคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
    66. โครงการสํารวจปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
    67. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทศกิจและบุคลากรอื่นที่เก่ียวของ 
   68. โครงการจัดตั้งศนูยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 
           และสงกรานต 
    69. โครงการกอสรางปรับปรุงสนามวอลเลยบอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา                        
           (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
    70. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางสนามฟุตซอล  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา   
           (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 
   71. โครงการติดตัง้กันสาดอาคารเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    72. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักการศกึษา 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
       
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ค. ขอมูลท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีพื้นที่  11.63  ตารางกิโลเมตร  (พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาล 
เมืองรอยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม  23  ตอนที่  21  วันที่  5  มีนาคม  2509) 
       - มีประชากร  ณ  เดอืนธันวาคม  2561  จํานวน  35,860  คน 
        ชาย  16,946  คน 
        หญิง  18,914  คน 
       - มีครวัเรือน  จํานวน  16,380  ครัวเรือน 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดแบงชุมชนภายในเขตเทศบาล เพ่ือการพัฒนาไวเปน  ๒๐  ชุมชน  ดังนี้ 
       1. ชุมชนทานคร    2. ชุมชนวัดปาเรไร 
   3. ชุมชนวัดเหนือ   4. ชุมชนวัดคุม 
   5. ชุมชนสิริมงคล   6. ชุมชนวัดบึง 
   7. ชุมชนรอบเมือง   8. ชุมชนพระอารามหลวง 
   9. ชุมชนทุงเจริญ   10. ชุมชนพิพิธภัณฑ 
   11. ชุมชนวัดเวฬุวัน   12. ชุมชนศรีอุดม 
   13. ชุมชนหนองหญามา   14. ชุมชน บขส.  
   15. ชุมชนจันทรเกษม   16. ชุมชนหนองแคน 
   17. ชุมชนโรงเรียนเมือง   18. ชุมชนโรงพยาบาล   
        19. ชุมชนราษฎรอุทิศ   20. ชุมชนมั่นคงพัฒนา  
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีกิจการเทศพาณิชย  1  แหง  ไดแก สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มี
หนาที่  
  - เ พ่ือชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง บรรเทาความเดือดรอน แกไขเหตุการณ 
เฉพาะหนาใหประชาชนไมไปกูยืมเงินจากแหลงเงนิกูอื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา 
  - เพ่ือบริการใหประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสิน 
  - เพ่ือใหบริการจําหนายทรัพยหลุด 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2 
แหง  มีพนกังานครูและพนักงานจาง จํานวน  284  คน  มีนักเรียน  6,064  คน  
    เทศบาลเ มืองรอยเ อ็ด  มีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเ อ็ด  เพื่อ ใหบริการ
รักษาพยาบาล การวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวย  จํานวน  3 แหง  มีจํานวนบุคลากร   
30  คน 
     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีสวนสาธารณะ ที่เปนสถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย เสริมสราง
พลานามัยแกประชาชนทั่วไป  ไดแก  บึงพลาญชัย   มีลักษณะเปนเกาะอยูกลางบึงน้ําขนาดใหญ มีเนื้อที่ประมาณ  
200,000  ตารางเมตร    
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สถานะการคลัง เทศบาลเมืองรอยเอด็ 
สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประมาณการรายรับ 
หมวด/ประเภท/รายละเอียด ประมาณการรับ รับจริง หมายเหตุ 

1. หมวดภาษีอากร 25,160,000.00 26,506,844.21  
2. หมวดภาษีจัดสรร 121,070,000.00 128,682,843.85  
3. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 12,399,000.00 16,542,367.60  
4. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 14,500,250.00 12,868,417.50  
5. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
6. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

8,340,000.00 
4,630,000.00 

7,579,481.01 
3,716,114.09 

 

7. หมวดเงินชวยเหลือ 
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 

307,617,400.00 
  

287,097,302.00 
64,048,454.11 

 

รวมทั้งสิ้น 493,716,650.00 547,041,824.37  

 
 
ประมาณการรายจาย 

หมวดรายจาย ประมาณการจาย จายจริง หมายเหตุ 
1. หมวดงบกลาง 57,523,700.00 53,136,581.69  
2. หมวดงบบุคลากร 229,824,070.00 227,529,655.27  
3. หมวดงบดําเนินการ 165,626,890.00 154,651,946.10  
4. หมวดงบลงทุน 14,617,600.00 14,323,472.00  
5. หมวดงบเงินอุดหนุน 26,010,000.00 25,670,500.00  
6. หมวดงบรายจายอ่ืน 100,000.00 50,000.00  
7. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ  64,048,454.11  
    

รวมทั้งสิ้น 493, 702,260.00 539,410,609.17  

ที่มา : กองคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด (งบแสดงฐานะการเงิน ประจําปงบประมาณ ๒๕61) 
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สถานะการคลัง สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอด็ 
สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประมาณการรายรับ 
หมวด/ประเภท/รายละเอียด ประมาณการรับ รับจริง หมายเหตุ 

1. หมวดรายได 36,511,000.00 34,632,262.93  
2. หมวดเงินไดอื่น 28,468,000.00 25,264,936.70  
    

รวมรายรับท้ังสิ้น 64,979,000.00 59,897,199.63  

 
 

ประมาณการรายจาย (จายจากรายได) 
หมวด/ประเภท/รายละเอียด ประมาณการจาย จายจริง หมายเหตุ 

1. หมวดงบกลาง 58,00,000.00 2,660.589.95  
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,620,000.00 2,262,600.00  
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,800,000.00 1,047,146.02  
4. หมวดคาสาธารณูปโภค 156,000.00 88,814.70  
5. หมวดรายจายอ่ืน 164,600.00 164,000.00  
6. หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 49,600.00          39,700.00         

ประมาณรายจาย (กําไรสุทธิ)    
1. รายจายจากกําไรสุทธิ 27,800,000.00 25,932,900.58  
    

รวมรายจายท้ังสิ้น 38,390,200.00 32,196,351.25  
 
ที่มา : สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


