
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  
ประจําปงบประมาณ  2563 

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

  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ .  2496  แก ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  14 )   พ.ศ .  2562  
มาตรา  48  ทศ  กําหนดวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล   
โดยไมมีการลงมติและใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ไดแถลงไว   
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกปและใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล” ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  
ไดแถลงนโยบายกอนเขารับหนาที่ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดแลว  เมื่อวันที่ 1๗ พฤษภาคม  255๕  นั้น 

  บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ  2563  เสร็จเรียบรอยแลว   สรุปพอสังเขปดังนี ้

           ก. ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดประมาณการรายรับ – รายจาย  
รวมทั้งขอมูลการรับจริง – จายจริง  ดังนี ้
      - ประมาณการรายรับ  ตั้งไว  525,975,950.00 บาท  รับจริง   576,121,516.93  บาท 
      - ประมาณการรายจาย ตั้งไว  525,959,412.00 บาท  จายจริง  469,091,181.05  บาท 

           ข. ผลการดําเนินการพฒันาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดดานตาง ๆ  ดังนี ้
               1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
                    ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  95  โครงการ 
                      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
                  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  6  โครงการ 
                      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
                     ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  111  โครงการ 
                      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   
                    ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  68  โครงการ    
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
                     ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  5  โครงการ 
         6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง   
                  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  73  โครงการ 

                  รวมทั้งหมด  จํานวน  358  โครงการ        

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  27   มกราคม   พ.ศ. 2564 

 
 

(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  ชิตทรงสวัสด์ิ เปนรองนายกเทศมนตรี ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ  เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายคมกริช  จุรีมาศ  เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เขามาบริหารงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยไดตระหนักถึงภารกิจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากประชาชนใหมาพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารเชิงรุกและโปรงใส  
โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมผานทางตัวแทนของประชาชน  คือ กรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เมือง  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางรวดเร็ว
ทั่วถึง  และเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ. 2562 กําหนดใหนายกเทศมนตรี กอนเขารับตําแหนง  ตองแถลงนโยบายและจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานเปนประจําทุกป และใหประกาศใหประชาชนไดรับทราบดวย  โดยการจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563 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 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

             หนา 
ก.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 1 

-  โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 2  
-  สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3  
-  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 4  
-  หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 5  
-  อัตรากําลังพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 8 
-  อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 10  
-  อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 11  

ข.  นโยบายการบริหารงานและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 14  
-  คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 15 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 17  

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน            16  
๒. ดานเศรษฐกิจ 16  
๓. ดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 17  
๔. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 17  
๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 18 
๖. ดานการบริหาร  การเมืองการปกครอง 19  

      -  โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ. 2563                   20  

ค.  ขอมูลที่เกี่ยวของในการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 33 
-  ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 35              
-  สถานะการคลังเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สรุปรายรับ – รายจาย 36 

        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563           
-  สถานะการคลังสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สรุปรายรับ - รายจาย    37 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ง.   แบบสรุปประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถ่ิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      39 
     วันที่ 1 ตุลาคม 256๒ – 3๐ กันยายน 256๓ 

      

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองรอยเอ็ด



- งานรักษาความสะอาด 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- งานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- งานบําบัดน้ําเสีย 

   

- งานพฒันาชมุชน 

- งานสง่เสริมสวสัดิการชมุชน 

- งานสง่เสริมและพฒันาอาชีพ 

   

- งานธุรการ 

- งานการเงินและบญัชี 

- งานงบประมาณและพสัด ุ

- งานการเจา้หนา้ท ี
- งานการเงินและบญัช ี

- งานสถิติการคลงั 

- งานพฒันารายได ้

- งานเรง่รดัรายได ้

- งานแผนทภีาษี 

- งานทะเบียนทรพัยส์ิน 

- งานจดัหาพสัด ุ

- งานทะเบียนและ 

  ควบคมุพสัด ุ

- งานปอ้งกนัและควบคมุโรค 

- งานส่งเสริมสขุภาพตามกลุม่วยั 

- งานสตัวแพทย ์

- งานควบคมุปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อและสารเสพติด 

 
-  งานวิเคราะหน์โยบาย 

  และแผน 

- งานจดัทาํงบประมาณ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานวิจยัและประเมินผล 

 

- งานธุรการ 

- งานจดัหาประโยชน ์

- งานทะเบียนพาณิชย ์

- งานอนามัยสิ่งแวดลอมควบคมุมลพิษและเหตรํุาคาญ 
- งานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค 
- งานบริหารจัดการตลาด 
- งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ 

 
   

- งานกีฬาและนนัทนาการ 

- งานสถานแสดงพนัธุส์ตัวน์าํและอนรุกัษ์โบราณสถาน 

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 
 

- งานบริการทางการแพทย ์

- งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 1 

- งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 2 

- งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 3 

- งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค 

- งานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก 

- งานทนัตสาธารณสขุ 

 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานควบคมุอาคาร 

- งานผงัเมือง 

- งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสงิปฏิกูล 

- งานควบคมุตรวจสอบและบาํบดั 

  นาํเสยี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ 

 

สภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  

ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถนิ  ระดับสูง) 

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

สาํนักปลัดเทศบาล  กองช่าง  กองคลัง กองสาธารณสุขและสงิแวดล้อม สาํนักการศกึษา กองวชิาการและแผนงาน กองสวัสดกิารสังคม  

ฝ่ายอาํนวยการ  

- งานธุรการ 

- งานเลขานกุารผูบ้รหิาร 

- งานรฐัพิธี 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป 

- งานการเจา้หนา้ท ี

- งานพฒันาบคุลากร 

  และสวสัดิการ 

ฝ่ายป้องกนัและรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

- งานป้องกนัและบรรเทา      

  สาธารณภยั 

- งานรกัษาความสงบ   

  เรยีบรอ้ยและความ   

  มนัคง 

ฝ่ายทะเบียนและบัตร  

- งานธุรการ 

- งานทะเบียนราษฏร 

- งานบตัรประจาํตวัประชาชน 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

  
- งานบริหารโรงเรียน 

- งานบริหารวิชาการ 

- งานสง่เสริมคณุภาพและมาตรฐานหลกัสตูร 

 

 

- งานสง่เสริมประเพณีศิลปะและวฒันธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

- งานธุรการ 

ฝ่ายควบคุมอาคาร

และผังเมือง 

ฝ่ายการโยธา  

- งานสาธารณปูโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานศนูยเ์ครอืงจกัรกล 

- งานสถานที 

- งานไฟฟา้สาธารณะ 

 ฝ่ายแบบแผนและ 

ก่อสร้าง 

- งานวิศวกรรม 

- งานสถาปัตยกรรม 

- งานวิศวกรรมจราจร 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

ฝ่ายแผนทภีาษีและ

ทะเบียนทรพัยสิ์น 

ฝ่ายจัดหาประโยชน์

และทะเบียนพาณิชย ์

ฝ่ายพัสดุและทรัพยสิ์น 

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ฝ่ายสุขาภิบาลและสงิแวดล้อม  

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

- งานธุรการ 

- งานนิติกรรมสญัญา 

- งานรบัเรอืงราวรอ้งทกุข ์

- งานบรกิารและเผยแพร ่  

   วิชาการ 

- งานบรกิารขอ้มลูข่าวสาร 

  ทอ้งถิน 

   
ฝ่ายแผนงานและ 

   งบประมาณ 

- งานธุรการ 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน  

ฝ่ายสงัคมสงเคราะห ์ 

โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

หน่วยศึกษานิเทศก ์

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงร้อยเอด็/ศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็ 

ฝ่ายพัฒนารายได้  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

ฝ่ายศูนยบ์ริการสาธารณสุข  

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  

ฝ่ายบริหารงานทวัไป  

ส่วนบริหารการศึกษา 
- งานสงัคมสงเคราะห ์

- งานสง่เสริมสวสัดิการสงัคม 

- งานสง่เสริมสิทธิประโยชน ์

 

๒ 

ฝ่ายชา่งสุขาภิบาล 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 



 

๓ 

                                                                     สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

       

 

                      นายพนม  ชาชิโย           
                                                                         ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 

                                                                      
                                                                          นายนพคุณ  เขตคาม        
                                                                       รองประธานสภาเทศบาล 
 

          เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
 

 
 
    

 
 
     นายสรายุทธ ชาติบัญชากร  นายกฤตกร อุทยัรัตนกิจ  นายอํานวย  อายุวัฒน   นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล  นายวทัญู วิจักษณบุญ   นายกิติ  โฆษิตจิรนันท    

             สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 
                 
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 
 
 
 
 

        

                        นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล      นายอาทิตย  กฤตตาคม        นางศรินธร  ไกรการ         นายวริน  ศิริพานิช        นายนพรัตน  รัชฎามาศ     
                     สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาล 

        
          เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
  
 
 
 
       

 

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

 
 



 

๔ 

                             คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอด็ 
 

 

 

 

  

         

        นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
                                                        นายกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 

     

 นายนุชากร  มาศฉมาดล                  นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต     นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ 
           รองนายกเทศมนตรี              รองนายกเทศมนตรี          รองนายกเทศมนตรี 
 

           

 

 

 

 

 

                           นายคมกริช  จุรีมาศ                         นายสาธิต  กฤตลักษณ                                
                               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                     เลขานุการนายกเทศมนตรี                         

 
 
 
                             

 
 



 

๕ 

       หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
                                                              

 

 

 
 
 

                                                                     
                                                                        นายวิทยา  ตรีวิเศษ 

                                                       รก. ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  
 
 
 
 
 
 

                      นายวิทยา   ตรีวิเศษ                                             วาที่ ร.ท. อนันต  เมาะราษ ี  
                        รองปลัดเทศบาล                                                      รองปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

          

              นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์      นางสาวกรชนก  ยุคะลัง        นายประสงค  โพธิ์เนียม        นางสวางจิตร  ตันติเวช 
           รก. 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. นายพนม    ชาชิโย  ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2. นายนพคุณ   เขตคาม   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. นายวทัญู    วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   8. นายกิติ  โฆษิตจิรนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
9. นายสุทธิวุฒิ  วิสูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ 2 
10. นายอาทิตย  กฤตตาคม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
11. นางศริินธร   ไกรการ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
12. นายวริน   ศิริพานิช   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

  13. นายนพรัตน  รัชฎามาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
14. นายวรสิทธิ ์  เสรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
15. นางสาวฐิติพร   เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
๑6. นายพิเชฐ   สุขเพสน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

   17. นายประสิทธิ ์ ธนานันต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
18. นายวิวัฒน  ธนะแพสย 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. นายนุชากร     มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  3. นายเรืองรัตน   รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
  4. นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

5. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. นายสาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 



 
๗ 

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

1. นายวิทยา  ตรีวิเศษ       รก.ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
       นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง   

  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. นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รก.ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
         นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง  
   9. นางสาวกรชนก  ยุละลัง   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
           นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง                       
   10. นายประสงค  โพธิ์เนียม      ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
         นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง  
  ๑1. นางสวางจิตร  ตันติเวช 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 - 2 
2 สํานักปลัดเทศบาล - - - - - 
3 กองคลัง - - - - - 
4 กองชาง - - - - - 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - - - - - 
6 กองวิชาการและแผนงาน - - - - - 
7 สํานักการศึกษา - - - - - 
8 กองสวัสดกิารสังคม - - - - - 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 3 - 2 - 2 

 

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 6 4 1 - 5 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 6 4 1 - 5 
6 กองวิชาการและแผนงาน 3 1 1 - 2 
7 สํานักการศึกษา 7 3 2 - 5 
8 กองสวัสดกิารสังคม 3 1 1 - 2 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 36 22 8 - 30 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนกังาน 
เทศบาลสามัญ 

ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 
วิชาการ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ 
1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 9 - 9 - - 9 
3 กองคลัง 7 3 3 - - 6 
4 กองชาง 9 3 5 - - 8 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 17 3 13 - - 16 
6 กองวิชาการและแผนงาน 9 2 4 2 - 8 
7 สํานักการศึกษา 13 3 8 1 - 12 
8 กองสวัสดกิารสังคม 5 - 5 - - 5 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 - 1 - - 1 

รวม 70 14 48 3 - 65 
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ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัตงิาน 
ประเภททั่วไป 

ระดับชํานาญงาน 
ประเภททั่วไป 
ระดับอาวโุส 

1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล -  - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 16 4 11 - 15 
3 กองคลัง 16 4 10 - 14 
4 กองชาง 13 2 6 3 11 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 4 1 3 - 4 
6 กองวิชาการและแผนงาน 2 - 2 - 2 
7 สํานักการศึกษา 2 - 2 - 2 
8 กองสวัสดกิารสังคม 1 - 1 - 1 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 54 11 35 3 49 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนกังานจาง 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม พนักงานจาง

ทั่วไป 
พนักงานจาง 
ตามภารกจิ 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ลูกจางประจาํ 

1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 108 24 75 - 2 101 
3 กองคลัง 19 5 12 - - 17 
4 กองชาง 62 11 50 - - 61 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 117 59 55 - 1 115 
6 กองวิชาการและแผนงาน 20 4 13 1 - 18 
7 สํานักการศึกษา 74 18 52 - 1 71 
8 กองสวัสดกิารสังคม 6 1 5 - - 6 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - 

รวม 406 122 262 1 4 389 

 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มี พนักงานเทศบาล  146  คน 
   พนักงานจาง  389  คน 
   รวม   535  คน 
 
ทีม่า : งานการเจาหนาที่  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 
ขอมลู  ณ  มกราคม  2564 

 
 
 

 



 

 

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 1 3 4 1  1 1  1 2 - 2 3 1 4 - 2 2 1 - 1 - 2 2 - - - - - - 9 8 17 

ครูปฏิบัติการสอน (ครู ป.) 14 57 71 3 25 18 6 11 17 6 20 26 11 26 37 3 24 27 3 9 12 1 11 12 - 7 7 - - - 47 173 227 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
งบกรมจัดสรร                

- 5 5 - 1 1 - 1 1 - 3 3 - 2 2 - 2 2 - 1 1 1 1 2 1 10 11 - 3 3 1 18 33 

นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) 
งบกรมจัดสรร 

1 - 1 1 - 1 1 - 7 - - - 2 - 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - 6 - 6 

นักการภารโรง(พนักงานจางทั่วไป
งบกรมจัดสรร 

2 - 2 1 - 1 - - - 3 - 3 1 - 1 1 - 1 - - - 2 - 2 - - - - - - 9 - 9 

รวม 18 65 83 6 16 22 8 12 20 11 23 34 6 28 34 6 28 34 4 10 14 4 18 18 1 17 18 1 3  3 72 199 292 

 
 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2  แหง 
มีพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง  จํานวน 292 คน 

    อัตราวางพนักงานครูเทศบาล 10 อัตรา (อยูระหวางการสรรหา) 
มีจํานวนนักเรียน 5,729 คน 
ที่มา :  งานการเจาหนาที่  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักการศกึษา 
ขอมูล  ณ  มกราคม  2564 
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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  ใหมีน้ําสะอาดหรอืการประปา 
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  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  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  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
                  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   
 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 
   3.13  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
     ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 



 

๑3 

 

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  14 )  พ . ศ .  2 562  
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  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ  เพื่อสรางโอกาส  สรางอาชีพ  รายได   
                 ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง  เพ่ือเพิ่มศักยภาพของเมือง 

  พันธกิจที่ 2  พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึง 
  พันธกิจที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

เปาประสงครวม 
1. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. ประชาชนมีสาธารณปูโภคพ้ืนฐานอยางทั่วถึง  และเพียงพอในการดํารงชีวิต 
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมพรอมทั้งเอ้ืออํานวยความสะดวก

ตอการดํารงชีพของมนุษย  สัตวและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
4. การทองเที่ยวในทองถิ่นไดรับการพัฒนา  สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น 
5. สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามใหควรคูกับทองถิ่นตลอดไป 
6. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการประกอบอาชีพ  เพื่อสรางมูลคาใหกับสินคา 

และบริการ 
7. มกีารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางทั่วถึง 
8. ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณ  หางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
9. ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง  สรางโอกาสเรียนรูเทาเทียมกัน  

มีการเรียนรูตลอดชีวิต 
10. ประชาชนในทองถ่ินคิดเปน  ทําเปน  มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน  รูรักสามัคคี   

เปนชุมชนเขมแข็ง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
11. หนวยงานนําหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาปฏิบัต ิ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
กลยุทธ 
   1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมงานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพ่ือปองกันน้ําทวมในฤดูฝนในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
   2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจรและการขนสงใหประสานเปนโครงขายครอบคลุมทั่วเขต
เทศบาล 
  3. สนับสนุนงานดานการคมนาคมและขนสง  และสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถ
เชื่อมโยงประสานกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   4. งานดานผังเมือง  การควบคุมอาคาร  นําผังเมือง/ผังชุมชน  มาเปนขอมูลประกอบการวางแผน 
   5. พัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงโครงขายจราจร  โดยใหมีสัญญาณไฟ  ปายบอก
สัญญาณ  เสนบังคับจราจร  ใหไดมาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ 
   6. สงเสริมและสนับสนุนการบังคบัใชกฎหมายจราจรอยางเขมงวด 
    7. ประสานความรวมมือระหวางเทศบาลฯ ประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชน  ในการรณรงคสรางจิตสํานึก 
ใหผูขับรถมีวินัยอยางเครงครัด 
   8. กําหนดแนวทางและควบคุมใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับ 
ผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   9.  ส ง เสริมความรู   ความเขา ใจ  เรื่ องการผั ง เมืองและระบบเทศบัญญัติ   กฎหมายที่ เ ก่ียวของ 
ใหแกชุมชนและบังคบัใชใหเปนรูปธรรม 
    10. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสม  และขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชนอยางทั่วถึง 
    11. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน  เชน  ไฟฟา   ประปา  โทรศัพทและ 
การสื่อสารดานโทรคมนาคมอื่นๆ  ไปสูชุมชน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
   12. สง เสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสะอาดสาธารณะใหเปนน้ําสะอาดและอํานวยประโยชน 
ดานการพักผอนหยอนใจแกประชาชน 
    13. สงเสริมและพัฒนาพื้นท่ีอาคาร  สถานที่  ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย  ตลอดจนเกาะกลางถนน  
ใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี 
   14. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอก  ไมประดับ  บนพ้ืนที่วาง  รวมทั้งที่ของหนวยงานราชการ  เอกชน 
 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
กลยุทธ 

      1. สนับสนุนสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  และสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกชุมชน
เพ่ือเปนมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน  และมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และรวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ 
     2. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน  สินคาที่ระลึกของชุมชน 
    3. ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ  และตลาด  ใหแก
ผูประกอบการและองคกรเอกชน  และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง  สรางเครือขายกลุมอาชีพ 
    4. สนับสนุนใหประชาชน  นําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบอาชีพ
และการดําเนินการชีวิต 
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     5. สงเสริมประชาสัมพันธ  สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยว  เพ่ือกระจายรายไดใหแกชุมชน  
สงเสริมการทองเท่ียวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมและวิถีชีวติอันดีงามของประชาชนในทองถิ่น 
    6. สงเสริมการทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  วัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
กลยุทธ 

        1. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาล  และปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน 
       2. สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน  ไดรับบริการเตรียมความพรอมในรูปแบบตางๆ เชน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สถานรับเลี้ยงเด็ก  โดยดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ  เทศบาล  ภาคเอกชน  ชุมชน
และครอบครัว 
     3. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 
     4. จัดสรางแหลงความรูในชุมชน  พรอมอุปกรณสงเสริมการเรียนรู  เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการคนควา
ความรูของครอบครัวและชุมชน 
     5. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชน  รวมกันกําหนดและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมดุล สัมพันธกัน
ทั้งหลักสูตรท่ีเนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทย  หลักสูตรท่ีเนนความสนใจของผูเรียนและหลักสูตรทองถิ่น 
ที่เปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน 
     6. สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการคนควา  วิจัย  การสาธิตการสอน
และแนะนําวิธีการตอเด็กที่มีปญญาเลิศ  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
     7. สงเสริมใหมีการพัฒนาคร ู อาจารย  และบุคลากรดานการศึกษา  ดานการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งการพัฒนา  ใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      8. พัฒนาเครอืขายความรวมมือระหวางสถานบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน  เพ่ือเปนทรัพยากร
ดานการเรียนการสอนรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
    9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมใหทันสมัย  ถูกตอง   
เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 
      10. สงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายตางๆ  ทั้งในระบบ  
นอกระบบ  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
      11. สงเสริมการสืบสานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินทั้งหมด  สรางเปนองคความรู
เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น  สนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนของทองถิ่น 
     12. การอนุรักษขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตลักษณของทองถิ่น 
     13. การอนุรักษ  ทํานุบํารุงศาสนา  รักษาโบราณสถานวัตถุในพื้นที่ 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ 

    1. สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  เพ่ือการมีสุขภาพดีถวนหนา 
    2. สนับสนุนจัดศนูยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 
   3. สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัย  
และสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
   4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ  สถานประกอบการ  ธุรกิจเอกชน  และสถานศึกษาทุกระดับ 
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   5. จัดกิจกรรมการเลนกีฬา  และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง  รวมทั้งจัดใหมีสถานที่
ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง 
   6. สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึง  ครอบคลุมผูมีรายไดนอย  ควบคูกับ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 
   7. พัฒนาและปรับปรงุระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคตดิตออื่นๆ 
   8. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยใหมีมาตรการ  
ระบบงาน  และวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
   9. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมท้ังใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมือ  อุปกรณ  
และไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบ  และสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได 
   10. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
   11. เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได  ตระหนักถึงหนาที่ทั้งตอตนเองและ
สังคม  และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่ม โดยชุมชน  การพัฒนากระบวนการสรางสรรค 
ดานศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกสังคม  
   12. สรางเสริมความรูความเขาใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  และรวมมือกันเผยแพร  
รักษา  สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
   13. สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดลอม  
เด็กเยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม  อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  14. ดานการสาธารณสุขสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การปองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตอ  และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป 
  15. การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดและปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไป
เก่ียวกับยาเสพติด  ดานการรวมพลังทุกภาคสวน 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 

           1. จัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่สีเขียว  เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มีสีเขียว  พื้นที่โลง
และสวนสาธารณะในเมือง  ใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชน  รวมทั้งเพ่ือเปนการ
เสริมสรางภูมิทัศนทองถิ่น 
    2. สงเสริม  ประสาน  และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง  ภูมิภาคและทองถิ่น  องคกรเอกชน  
และประชาชน  ใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3. รณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนไดตระหนักถึง
ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมท้ังใหความรวมมือในการปองกัน ติดตาม  
เฝาระวังและแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหมอยางเหมาะสม 
   5. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา 
   6. จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม  ตั้งแตการเก็บขน  การขนสงและการกําจัด
อยางถูกสุขลักษณะ 
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ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาดานการบริหาร  การเมืองการปกครอง 
กลยุทธ 

           1. สงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน  คํานึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบ  ความคุมคา  การมีสวนรวม  และมีคุณธรรม  
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    2. การเสริมสรางการมีสวนรวมทุกกระบวนการของประชาชน  เพ่ือแกปญหา  การปฏิรูป  และการ
พัฒนาทองถ่ินในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง 
   3. การบริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ 
   4. การสรางความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  การสราง
โอกาสในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
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โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอด็ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 
2565) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2563 ประจําป พ.ศ. 2563  ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น  553  
โครงการ เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  390  โครงการ  คิดเปนรอยละ  70.52  ของจํานวนโครงการ 
ที่บรรจุในแผน และไดดําเนินการ  จํานวน  355  โครงการ  คิดเปนรอยละ 91.02  ประกอบดวย 12  แผนงาน   
6  ยุทธศาสตร  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนา
และลักษณะทางกายภาพ  การปรับปรุงพ้ืนที่  และการกอสรางสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ  อันเปนการสงเสริม 
ความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน  เชน  การกอสรางถนนปรับปรุงซอมแซมถนน  ทอระบายน้ํา  ไฟฟา  
เปนตน  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  271  โครงการ  คิดเปนรอยละ 49 ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  120  โครงการ  คิดเปนรอยละ  44.28  ของจํานวนโครงการ 
ในสาขานี้ 
   ประกอบดวยแผนงาน    
       -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
       -  แผนงานการศึกษา 
       -  แผนงานสาธารณสุข 
       -  แผนงานเคหะและชุมชน 
       -  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
       -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  โครงการที่ไดดําเนินการ  จํานวน  95  โครงการ  ประกอบดวย 
   1. กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   2. กอสรางศูนยจําหนายอาหารอินทรียและสินคาพื้นเมือง  ตลาดหายโศรก  กอสรางอาคารขนาด 
            22 x 30 เมตร  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
   3. กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) สําหรับโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  
       (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

   4. กอสราง/ปรับปรุง ซอมแซม ถนนทางหลวงทองถ่ิน  ปรับปรุงถนนเสริมผิว Para – Asphaltic Concrete  
       Wearing Course รหัสทางหลวงทองถิ่น รอ.ถ.2 – 022, รอ.ถ. 2 – 002 ถนนกองพลสิบ  และถนน 
        ผดุงพานิช  มีพื้นที่ไมนอยกวา 26,000 ตารางเมตร เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

   5. กอสราง/ปรับปรุง ซอมแซม  ถนนทางหลวงทองถิ่น  ปรับปรุงถนนเสริมผิว Para – Asphaltic  
             Concrete Wearing Course รหัสทางหลวงทองถิ่น รอ.ถ.2 – 031 สายหลักเทวาภิบาล (แจงสนิท) 
       มีพื้นที่ไมนอยกวา 26,062 ตารางเมตร  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
   6. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายรอบเมือง  กวาง 8 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร 
       หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 972 ตารางเมตร  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
  7. กอสรางอาคารเรียนอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   8. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกองพลสิบ 
  9. กอสรางสาธารณปูโภคบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ  เพ่ือผูยากไรในพื้นที่ชุมชนแออัด  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
        (ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา) 
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   10. กอสรางสาธารณปูโภคบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจ เพ่ือผูยากไรในพ้ืนที่ชุมชนแออัด  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
         (เงินอุดหนุนประปา) 
  11. ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสมเด็จพระศรีนครินทรจังหวัดรอยเอ็ด 
  12. กอสรางขยายผิวจราจรถนนหายโศรก (ชวงสะพานไหมไทย – สุดเขตเทศบาล) 
  13. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
  14. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร 
   15. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
  16. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  17. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
  18.  ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
  19. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
  20. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 
  21. ปรับปรุงหองประชุมมีโชคชัย  สํานักการศึกษา  
  22. กอสรางปรับปรุงหองน้ําหลังหองประชุมปทุมเพชร  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
  23. กอสรางปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 35 
  24. กอสรางปรับปรุงสนามเปตอง  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  
  25. กอสรางสนามวอลเลยบอลชายหาด  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  
  26. กอสรางระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 25 
  27. กอสรางหองน้ําสาธารณะเกาะกลางบึงพลาญชัย  
  28. โครงการกอสรางถนน คสล. และรางระบายน้ํา  ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1  
  29. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนปทมานนท ซอย 5 แยก 6 
  30. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนราชการดําเนิน ซอย 2 
  31. ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด และทางเขา - ออก หอสูงชมเมือง  
  32. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบตนไมทรงสูง (ตนกันเกรา) ภายในบึงพลาญชัย  
  33. โครงการประชาสัมพันธการใชผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด 
   34. โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
  35. โครงการวางระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 
  36. โครงการซอมแซมหลังคาอาคารอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ 
  37. โครงการติดตั้งกันสาดอาคารเรียน ศพด. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   38. โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะใหไดตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
   39. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยกุดขวาง 
   40. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารออกกําลังกาย (ฟตเนส) ภายในบึงพลาญชัย 
 41. โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานแสดงพันธุสัตวน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 42. โครงการสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบแกผูประกอบการกอสรางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
          ควบคุมอาคาร 
  43. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาเวทีภายในบึงพลาญชัย 
  44. โครงการปรับปรุงทากระทงพระราชทานบริเวณบึงพลาญชัย 
  45. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหลังฝายน้ําลนและปากกระโถน 
 46. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและปรับปรุงทากระทงบึงพลาญชัย 
 47. โครงการปรับปรุงซอมแซมทางหลวงทองถ่ินริมคลองคูเมืองรอยเอ็ด 
 48. โครงการปรับปรุงผิวถนนกองพลสิบและถนนผดุงพานิช 
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 49. โครงการตอเติมหลังคา ชั้น 3 หอสูงชมเมือง 
 50. โครงการกอสรางหองน้ําวัดบึงพระลานชัย 
 51. โครงการติดตั้งปายซอยภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 52. โครงการซอมเปลี่ยนปรับปรุงไฟแสงสวางที่รับการถายโอน 
 53. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 54. โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วสํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 56. โครงการปรับปรุงหองเทศกิจ (เกา) 
 57. โครงการจัดตั้งศนูยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 58. โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเดิม 
 59. โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 60. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศกิจ  ตลาดสระทอง 
 61. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารงานปองกันฯ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 62. โครงการจางเหมาวางระบบไฟประดับตกแตงภายในและภายนอก  ระบบเครื่องเสียง  และอุปกรณอื่นๆ 
          ที่เก่ียวของกับหอสูงชมเมือง 
 63. โครงการปรับปรุงซอมแซมสระวายน้ําโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 
 64. โครงการกอสรางอาคาร คสล. 2 ชั้น ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
 65. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนกระพริบ LED 
 66. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
 67. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงสูงใชกับหอชมเมือง 
 68. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาบึงพลาญชัย 
 69. โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะใหไดตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 70. โครงการติดตั้งเสา Hight Mast สูง 25 เมตร 
 71. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาหลัก สวนสมเด็จพระศรีนครินทรจังหวัดรอยเอ็ด 
 72. โครงการเปลี่ยนตูจายไฟฟายอย  บึงพลาญชัยรอยเอ็ด 
 73. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาบึงพลาญชัยจังหวัดรอยเอ็ด 
 74. โครงการจัดซื้อโคมฉายสองสวาง LED ขนาด 100 วัตต 
 75. โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาด 400 วัตต 
 76. โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ําโรงกําจัดขยะ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 77. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของโรงกําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 78. โครงการกอสรางกําแพงกันดินพรอมรั้ว คสล. ดานทิศเหนือ  สถานที่กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 79. โครงการกอสรางโรงทําปุยหมักจากเศษอาหาร  โรงกําจัดขยะ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 80. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยของโรงกําจัดขยะ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 81. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารออกกําลังกาย (ฟตเนส) ภายในบึงพลาญชัย 
 82. โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานแสดงพันธุสัตวน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 83. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําพรอมถนน คสล. ซอยดานทิศตะวันออกโรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ 
 84. โครงการจางออกแบบและเขียนแบบตกแตงภายในหอสูงชมเมือง (รูปทรงโหวด) 
 85. โครงการตอเติมหอสูงชมเมือง เปนจุดชมวิว 
 86. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 9 
 87. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนปทมานนท ซอย 6 แยก 4 
 88. โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ํา ถนนสุริยเดชบํารุง ซอย 6 แยก 4 
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 89. โครงการกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล ขนาด 40 ลบ.ม. 
 90. โครงการกอสรางอาคารพักขยะเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิงและปุยอินทรีย 
 91. โครงการปรับปรุงหอนาฬกิาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
 92. โครงการตีเสนจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 93. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําแบบรางยู พรอมฝารางวี คสล. ภายในถนนปทมานนท ซอย 5 แยก 4 
 94. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  ถนนลําหวยเหนือ ซอย 21 
 95. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําแบบรางยู พรอมฝารางวี คสล. ภายในถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 7 
 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลควรกระทําเพ่ือสนับสนุน 
และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ในเมือง  ใหดําเนินการไปดวยความมั่นคงยิ่งข้ึน   
และขยายตัวออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรในอนาคต  และวิถีทางธุรกิจใหมๆ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล  จํานวน  9  โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.62  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมตัิงบประมาณ   
จํานวน  6  โครงการ  คิดเปนรอยละ  66.66  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
  ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  6  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. โครงการฝกอาชีพแกกลุมผูสนใจ 
  2. โครงการสงเสริมการตลาดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  3. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. โครงการประชาสัมพันธสถานที่ทองเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   5. โครงการวัฒนธรรมสญัจร 
   6. โครงการสงเสริมกิจกรรมหอสูงชมเมือง (หอโหวด 101) 
 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เปนการพัฒนาครอบคลุมเก่ียวกับดานการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  114  โครงการ  คิดเปนรอยละ 20.61  ของจํานวน 
โครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  114  โครงการ  คิดเปนรอยละ 100  ของจํานวนโครงการ 
ในสาขานี้ 
  ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานการศึกษา 
      - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  111  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. คาอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  2. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  3. โครงการแขงขัน SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  4. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ  ประเทศญ่ีปุน   
              และสถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองฝางเฉิงกางและวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกวางซี   
              สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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   5. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ดกับเทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ  ประเทศญี่ปุน   
              และสถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองฝางเฉิงกางและวิทยาลัยเตรียมอนุบาลกวางซี   
              สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  6. โครงการเปดอาคารเรียน  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
   7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, จุฬาลงกรณ 
        มหาวิทยาลัย, โรงเรียนอนบุาลกรแกว, มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด 
  8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, จุฬาลงกรณ 
        มหาวิทยาลัย, โรงเรียนอนบุาลกรแกว, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด และ 
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 9. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  10. โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 
   11. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ 
   12. โครงการนิเทศการศกึษา 
  13. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 
  14. โครงการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ 
  15. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด 
  16. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน 
   17. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศกึษาและประชุมกอนปดภาคเรียน 
  18. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรวม  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  19. โครงการพัฒนาการเรียนรูนักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  20. โครงการวันคร ู
  21. คาอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศกึษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   22. โครงการอบรมและรณรงค ครูวิทยากรแกนนํายาเสพติดและเจาหนาที่ อปท. ในสถานศึกษา 
          เพ่ือปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  23. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของ 
  24. โครงการสงเสริมรักการอาน 
  25. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการจัดการศกึษาตลอดชีวิต 
   26. เงนิอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  27. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    28. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    29. โครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
   30. โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          สถานศกึษาพอเพียงสูการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   31. โครงการสรางและพัฒนาเครือขายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
   32. โครงการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา 
   33. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  34. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   35. คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   36. คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   37. หนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   38. คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  39. คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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  40. คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  41. คาใชจายในการนิเทศติดตามและประเมินผลบริหารการจัดการศกึษาตลอดชีวิต 
          ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   42. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
   43. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครอง 
          สวนทองถิ่นเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 
  44. โครงการขับเคลื่อนการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
   45. คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา 
  46. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล 
  47. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  48. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  49. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา 
  50. คาอุปกรณการเรียนระดับประถมศึกษา 
  51. คาอุปกรณการเรียนระดับอนุบาล 
   52. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   53. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา 
   54. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  55. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  56. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับอนุบาล 
   57. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 
   58. คาหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6 
   59. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   60. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   61. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  62. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  63. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  64. คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  65. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) 
  66. คาหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.6 
  67. คาอุปกรณการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  68. คาอุปกรณการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  69. โครงการรณรงคเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกเดก็และเยาวชนในสถานศึกษา 
   70. โครงการประกวดวงดนตรี “พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล” 
  71. โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ 
  72. โครงการเขาคายทางวิชาการ 
  73. โครงการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา  กอนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                 แหงประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
   74. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย  
          รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  75. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย  
          รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
  76. โครงการประกวดการเตนประกอบเพลงพลาญชัย COVER DANCE 
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   77. โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  78. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลฯ 
  79. โครงการวันเยาวชนแหงชาต ิ
   80. โครงการแขงขันกีฬาสีในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   81. โครงการฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
   82. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
   83. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาดและเนตรนารี กลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   84. โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือและยุวกาชาดของพนักงานครแูละบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ 
  85. โครงการแขงขันกีฬา “บาสเกตบอลพลาญชัยคัพ” 
   86. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด 
  87. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
  88. โครงการตักบาตรวันอาทิตย 
  89. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตํานานเทียนพรรษา 101 
  90. โครงการสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ 
  91. โครงการจัดงานบุญซําฮะและสักการะศาลเจาพอหลักเมือง 
  92. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 
  93. โครงการสืบสานตํานานประเพณีบุญกฐิน 
   94. โครงการแสดงตนเปนพุทธมามะกะ 
   95. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป 
  96. โครงการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนๆ (อุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดรอยเอ็ด) 
  97. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
  98. คาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
  99. เงินอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพป. เขต 1 
  100. เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
                   โรงเรียนเมืองรอยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด 
   101. อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองรอยเอ็ดและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด 
            จํานวน 6,600 คน รวม 260 วัน 
   102. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
             จํานวน 180 คน รวม 280 วัน 
  103. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา  
             จํานวน 50 คน รวม 280 วัน 
  104. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนกีฬาทองถ่ิน จํานวน 60 คน รวม 260 วนั 
  105. กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
                   อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 1 แหง 
  106. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี  จัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา 
                   คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสาสรเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
                   อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
  107. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลย ี จัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา 
                   คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสาสรเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
                   อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
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   108. โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยี  จัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา 
                   คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสาสรเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
                   อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
   109. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการประสานวิชาการระดับกลุมจังหวัด 
   110. โครงการปรับปรุงอัตลักษณขององคกร (Corperat Desing) และ Graphic Design ประกอบงาน 
             ตกแตงภายใน อาคารหอสูงชมเมือง (รูปทรงโหวด) 
  111. โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดรวมกับสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
           และจังหวัดรอยเอ็ด 
 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  เปนการพัฒนาครอบคลมุกิจกรรมที่เทศบาลสงเสริม   
อํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมือง  ใหมีระดับคุณภาพของชีวิตที่มีคณุคา  และที่เก่ียวของกับดานสุขภาพ 
อนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากร 
ใชตลอดไป  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  72  โครงการ  คิดเปนรอยละ 13.01 ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 70 โครงการ  คิดเปนรอยละ 97.22  ของจํานวนโครงการในสาขานี ้
  ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      - แผนงานการศึกษา 
      - แผนงานสาธารณสุข 
      - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
      - แผนงานการพาณิชย 
    โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  68  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. โครงการออกตรวจทอธารประปาดับเพลิง 
   2. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
  3. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4. โครงการตรวจแนะนําการปองกันและระงับอัคคภีัยตามอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
  5. โครงการสั่งใช อปพร. 
   6. โครงการฝกอบรม อปพร. 
   7. โครงการจัดตั้งศนูยปฏิบัติการรวมมือกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
   8. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   9. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
   10. โครงการปองกันและระงับอัคคีภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน 
  11. โครงการฝกซอมเจาหนาที่ของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
   12. โครงการตรวจประเมินความพรอมศนูยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
  13. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องตนใหแกพนักงานสถานประกอบการภายในเขตพ้ืนที่ศูนยความรวมมือ 
           ดานบรรเทาสาธารณภัยฯ 
   14. โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 
  15. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
  16. โครงการสนับสนุนความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
   17. โครงการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   18. โครงการจัดระบบความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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  19. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
  20. โครงการกวดขันการปดแผนประกาศ 
  21. โครงการจัดระเบียบที่สาธารณะและทางเทาในเวลากลางคืน 
   22. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  23. โครงการหนวยสาธารณสุขสัมพันธ 
  24. โครงการรณรงคปองกันขาดสารไอโอดีนและสงเสริมการบริโภคสารไอโอดีนในเขตเทศบาลฯ 
  25. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ป 
  26. โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (โรคเบาหวาน โรคความดัน 
        โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอวนลงพุง) 
  27. โครงการโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 
  28. โครงการใกลบานใกลใจ 
  29. โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค 
  30. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
  31. โครงการเกงกอนเกิด 
  32. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
  33. โครงการปองกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  34. โครงการสงเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
  35. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคท่ีระบาดตามฤดูกาล 
  36. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเรง็ปากมดลูก 
  37. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
  38. โครงการแวนแกวเพ่ือนอง 
  39. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคตดิตอจากสัตวสูคน 
  40. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
  41. โครงการอาหารปลอดภัย 
  42. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผม – เสริมสวย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  43. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  44. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
  45. โครงการสุขานาใช 
  46. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
  47. โครงการอบรมเครือขายปองกันโรคติดตอในชุมชน 
  48. โครงการทําบุญตลาด 
  49. โครงการใสใจดูแล หวงใย ผูสูงอายุและผูพิการ 
  50. โครงการใกลบานใกลใจผูสูงวัยสุขภาพดี เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  51. โครงการชวยเหลือผูประสบภัย 
  52. โครงการดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
  53. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  54. โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห 
  55. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพักในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  56. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในชุมชน 
  57. โครงการบานพักสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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  58. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
  59. โครงการพัฒนาสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาดปลอดภัยใสใจผูบริโภค 
  60. โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
  61. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
  62. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
  63. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  64. โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
  65. กอสรางศนูยจําหนายอาหารอินทรียและสินคาพื้นเมือง ตลาดหายโศรก กอสรางอาคาร 
           ขนาด 22 x 30 เมตร เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
  66. โครงการเพศวิถีรอบดาน 
  67. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสํารวจสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2535 
  68. เหตุเดือดรอนรําคาญ 
      

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรม 
ที่เทศบาลสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกผูที่อยูอาศัยในเมืองใหมีระดับคณุภาพของชีวิตที่มีคุณคาและที่เก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม  การจัดทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและมีทรัพยากรใชตลอดไป   
มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  7  โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.26  ของจํานวนโครงการท้ังหมด   
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  25  โครงการ  คิดเปนรอยละ 71.42  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
   ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานเคหะและชุมชน 
  โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  5  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
  2. โครงการปลูกจิตสํานึกการพัฒนาความสะอาดในบึงพลาญชัย 
  3. โครงการปรับปรุงไฟสองน้ําพุในบึงพลาญชัย จุดหนาศาลเจาพอหลักเมือง 
  4. โครงการปรับปรุงน้ําพุในบึงพลาญชัย 
  5. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาล 
พึงกระทํา  เพ่ือเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ใหประชาชนไดเขาใจและม ี
สวนรวมในกิจกรรมการเมือง  ทั้งหวงแหนและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุงและจัด 
ระบบบริหารใหสามารถอํานวยการบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การสงเสริมความรูความสนใจ 
ตอกิจการของทองถ่ิน  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได  มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  
จํานวน  80  โครงการ  คิดเปนรอยละ  14.46  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ   
จํานวน  75  โครงการ  คิดเปนรอยละ  93.75  ของจํานวนโครงการในสาขานี้ 
  ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      - แผนงานการศึกษา 
      - แผนงานสาธารณสุข 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห 
      - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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      - แผนงานเคหะและชุมชน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  73  โครงการ  ประกอบดวย 
  1. โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารประจําป 
  2. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
  3. โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 
  4. โครงการจัดทําคูมือประชาชน 
  5. โครงการปรับลดการใชพลังงาน 
  6. โครงการอบรมใหความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
  7. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานนักบริหาร 
               ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  9. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสวัสดิการดานการประกันสังคมและสวัสดิการดานอ่ืนๆ 
  10. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯดีเดน 
  11. โครงการประกวดสํานักทะเบียนดีเดน 
  12. โครงการอบรมเครือขายอาสาสมัครชุมชนดานการทะเบียนราษฎร 
  13. โครงการบริการดานบัตรประจําตัวประชาชนเคลื่อนที่เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
  14. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  15. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
  16. โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  17. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  18. โครงการรับการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  19. โครงการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน 
  20. โครงการศกึษาเพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสัญญาณภาพระยะไกล พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน 
         วงจรปดและพัฒนาระบบควบคุมนํารอง Smart city (ระยะที่ 2) 
  21. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานพัสด ุ
  22. โครงการกอสรางสีขาว 
  23. โครงการสํารวจปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 24. โครงการบริการตอสัญญาตลาดและการเชาทรัพยสินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ 
  25. โครงการติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการระบบควบคุมเอกสารแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เทศบาล 
                 เมืองรอยเอ็ด 
  26. โครงการประชาสัมพันธภาษีอากร ใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ 
  27. โครงการจัดทําเทศบัญญัติและระเบียบฯ ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  28. โครงการซอมแซมรถยนตสํานักการศึกษา 
  29. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสํานักการศกึษาและโรงเรียน 
                 ในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  30. โครงการเชาพื้นที่จัดทําเว็บไซตสํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม 
                (ชื่อเว็บไซต) สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  31. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บคาบริการเก็บขนกําจัดมูลฝอย 
                 เพ่ิมรายไดทองถิ่น  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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  32. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสํารวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  33. โครงการบริการตอใบอนุญาตสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  34. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ภายในตลาดเทศบาลเมืองรอยเอ ็ด 
  35. โครงการองคกรหวงใยใสใจเอดสในที่ทํางาน 
  36. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยกลองวงจรปด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ ็ด 
  37. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
                 (บริเวณสํานักงาน ปปช. เดิม) 
  38. โครงการจัดทําระบบและขอมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  39. โครงการยายชุมชน/จัดหาที่อยูใหมผูบุกรุกคลองคูเมือง 
  40. โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
  41. โครงการปรับปรุง (พื้นที่ท่ีจะไดรับคืนจากประชาชน) และพื้นที่คลองคูเมือง 
  42. โครงการสํารวจขอมูลสถิตินักทองเที่ยวผูใชบริการบึงพลาญชัย 
    งานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  43. จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 
  44. จัดซื้อโตะหมูบูชา 
  45. จัดซื้อโทรศพัทตั้งโตะ 
 46. จัดซื้อไมคประชุม 
 47. จัดซื้อชุดตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
  48. จัดซื้อลําโพงแบบ GTA – 12 
  49. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
  50. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
  51. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
  52. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  53. จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 
  54. จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร 
  55. จัดซื้อตูเอกสาร 
  56. จัดซื้อโตะทํางาน 
  57. จัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงาน 
  58. จัดซื้อเครื่องอัดเสียง 
  59. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
  60. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
     งานบริหารงานคลัง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  61. จัดซื้อโปรแกรมพรอมติดตั้งระบบการบริหารการจัดการควบคุมเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
         เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  งานเทศกิจ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  62. จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร 
  63. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  64. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 
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   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  65. จัดซื้อรถจักรยานยนต 
   งานไฟฟาถนน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  66. จัดซื้อสวานไฟฟา 
  67. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   งานสวนสาธารณะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  68. จัดซื้อเครื่องผสมปุยหมัก 
  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  69. จัดซื้อรถจักรยานยนต 
  70. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
  71. จัดซื้อรถเข็นปูนแบบลอเหล็ก 
  งานกีฬาและนันทนาการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
  72. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงชุดใหญพรอมอุปกรณ 
  73. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน  
   

 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  เดอืนมกราคม  2564  จํานวน 35,787  คน 
        ชาย   16,833  คน 
        หญิง   18,954  คน 
       - มีครวัเรือน  จํานวน  16,763  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. ชุมชนศรอุีดม 
   13. ชุมชนหนองหญามา   14. ชุมชน บขส.  
   15. ชุมชนจันทรเกษม   16. ชุมชนหนองแคน 
   17. ชุมชนโรงเรียนเมือง   18. ชุมชนโรงพยาบาล   
        19. ชุมชนราษฎรอุทิศ   20. ชุมชนมั่นคงพัฒนา  
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีกิจการเทศพาณิชย  1  แหง  ไดแก สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
มีหนาที่  
  - เ พ่ือชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง บรรเทาความเดือดรอน แกไขเหตุการณ 
เฉพาะหนาใหประชาชนไมไปกูยืมเงินจากแหลงเงนิกูอื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา 
  - เพ่ือบริการใหประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสิน 
  - เพ่ือใหบริการจําหนายทรัพยหลุด 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   
2 แหง  มีพนกังานครูและพนักงานจาง จํานวน 292  คน  มีนักเรียน 5,729 คน  
    เทศบาลเ มืองรอยเ อ็ด  มีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเ อ็ด  เพื่อ ใหบริการ
รักษาพยาบาล การวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวย  จํานวน  3 แหง  มีจํานวนบุคลากร   
35  คน 
     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีสวนสาธารณะ ที่เปนสถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย เสริมสราง
พลานามัยแกประชาชนทั่วไป  ไดแก  บึงพลาญชัย   มีลักษณะเปนเกาะอยูกลางบึงน้ําขนาดใหญ มีเนื้อที่ประมาณ  
200,000  ตารางเมตร    
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สถานะการคลัง เทศบาลเมืองรอยเอด็ 
สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายรับ 
รายการ/หมวด ประมาณการ รับจริง หมายเหตุ 

1. ภาษีอากร 22,307,000.00 10,202,158.69  
2. คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 15,719,000.00 17,022,532.00  
3. รายไดจากทรัพยสิน 17,100,250.00 12,057,916.88  
4. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 7,800,000.00 7,563,454.94  
5. รายไดเบ็ดเตล็ด 
6. รายไดจากทุน 

4,530,000.00 
- 

3,968,581.52 
- 

 

7. ภาษีจัดสรร 
8.เงินอุดหนุนทั่วไป 
9. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 
 

131,330,000.00 
327,189,700.00 

- 

122,394,909.87 
299,135,779.00 
103,776,184.03 

 

รวมรับ 525,975,950.00 576,121,516.93  

 
 
รายจาย 

หมวดรายจาย ประมาณการ จายจริง หมายเหตุ 
1. หมวดงบกลาง 60,788,152.00 48,326,485.15  
2. เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
3. เงินเดือน (ฝายประจํา) 
4. คาตอบแทน 
5. คาใชสอย 
6. คาวัสดุ 
7. คาสาธารณูปโภค 
8. คาครุภัณฑ 
9. คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
10. รายจายอ่ืน 
11. เงินอุดหนุน 
 

6,208,560.00 
258,150,945.00 

5,755,355.00 
115,461,500.00 

40,527,000.00 
5,530,000.00 

967,900.00 
6,880,000.00 

100,000.00 
25,590,000.00 

6,208,125.47 
242,427,874.12 

4,609,655.00 
93,163,791.54 
35,823,251.25  

5,459,476.52 
921,519.00 

6,880,000.00 
50,000.00 

25,221,003.00 

 

รวมทั้งสิ้น 525,959,412.00 469,091,181.05  

ที่มา : กองคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
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สถานะการคลัง สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอด็ 

สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประมาณการรายรับ 
หมวด/ประเภท/รายละเอียด ประมาณการรับ รับจริง หมายเหตุ 

1. หมวดรายได 34,011,000.00 32,155,012.49  
2. หมวดเงินไดอื่น 26,000,000.00 27,211,516.47  
    

รวมรายรับท้ังสิ้น 60,011,000.00 57,366,528.96  

 
 

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

1. หมวดงบกลาง 4,692,700.00 1,128,041.66  
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,620,000.00 2,595,440.00  
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,830,000.00 1,240,080.82  
4. หมวดคาสาธารณูปโภค 155,000.00 99,841.74  
5. หมวดรายจายอ่ืน 172,000.00 172,000.00  
6. หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 97,000.00 24,500.00         

ประมาณรายจาย (กําไรสุทธิ)    
1. รายจาย (กําไรสุทธิ) 26,000,000.00 25,211,516.47  
    

รวมรายจายท้ังสิ้น 35,566,700.00 30,471,420.69  
 
ที่มา : สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ขอมูล ณ เดือน  มกราคม  ๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง. แบบสรุปประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 



 

 
แบบสรุปประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 

                             นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด        
             เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

 

                              /    รอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 

(ผูบริหารทองถิ่น) 
1. การลดพลังงาน 10 
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 10 
3. การกํากับดูแลคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ  5 
4. ภาวะผูนํา 10 
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององคการ 10 
6. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ 10 
7. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 10 
8. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 10 
9. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน 10 

รวมคะแนน 85 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
ที่มา 

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดแนวทางการประเมินผูบริหารองคการ 
(ผูบริหารทองถ่ิน) จึงใครขอความรวมมือจากผูบริหารทองถ่ิน กรุณาประเมินผลการดําเนินงานของทาน เพ่ือที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะไดรวบรวมนําเสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือประเมินในลําดับตอไป 
กลุมเปาหมาย 

ผูบริหารทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/
เทศบาลตําบล) นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ปฏิบัติงานในทองถ่ินนั้นๆ 
คําชี้แจง 

แบบประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูบริหารทองถิ่น สวนที่ 2 แบบประเมินผลการดําเนินงาน   
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 

ชื่อ – สกุล นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 

ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

ชื่อ อปท. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที ่1 ตุลาคม 256๒ – 3๐กันยายน 256๓ 
 



 

สวนที่ ๒ แบบประเมินผลการดําเนินงาน 

๑. การลดพลังงาน 

 การลดพลังงาน หมายถึงการวัดความสามารถของอปท. ในการลดพลังงานพิจารณาจาก“พลังงาน
ไฟฟา”ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเปาหมายใหมีการใชพลังงานไฟฟาลดลง 
รอยละ 10 เทียบกับคามาตรฐานการใชพลังงานไฟฟาของแตละหนวยงาน 

 การรายงานผลการใชพลังงานไฟฟาใหรายงานเปนประจําทุกเดือน ผานเว็บไซต www.e-report.energy.go.thของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานโดยกรอกขอมูลภายในวันสุดทาย 
ของเดือนถัดไป เชน คาไฟฟาของเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๓ จะตองกรอกขอมูลภายในวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการรายงานเริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 256๒ – สิงหาคม 256๓  
โดยรายงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 การประเมินผลใชผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 เกณฑการใหคะแนนคดิคาระดับคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ปริมาณการใชไฟฟาลดลงนอยกวารอยละ  2.00 
๒ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  2.00 – 2.99 
๓ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  3.00 – 3.99 
๔ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  4.00 – 4.99 
๕ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  5.00 – 5.99 
๖ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  6.00 – 6.99 
๗ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  7.00 – 7.99 
๘ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  8.00 – 8.99 
๙ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  9.00 – 9.99 

๑๐ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  10.00 ขึ้นไป 

 

สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนการประหยัดไฟฟา  10  (ผลการประหยัดไฟฟารอยละ 89.39) 

หมายเหตุ : สํานักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน จะประมวลผลคะแนนการประหยัดไฟฟาในแตละรอบการประเมินให 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดูผลการดําเนินงานไดจากเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 

 ดําเนินการตอเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบกับมาตรการ 

ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ โดยมอบหมายทุกหนวยงานภาครัฐดําเนินงาน 

พร อ ม กั น ท่ั วประเทศ ตั้ ง แต วั นที่ 1  สิ งหาคม 2561 ตามข อ เสนอของกรมควบคุ มมลพิ ษ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นการประเมิน มีจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 เกณฑการใหคะแนน ใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

1 อปท. มีเทศบัญญติั/ขอบัญญัติทองถ่ิน และแผนพัฒนาทองถ่ินที่เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  /  

2 อปท. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและประชาชนรับทราบ และมสีวนรวมในการดําเนินการลด 
และคัดแยกขยะมลูฝอย  

/  

๓ อปท. มีกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยภายในหนวยงาน อปท. เชน การจัดกิจกรรมรณรงคการประชุม
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (Knowledge Management : KM) การจัดปายประชาสัมพันธ 

/  

๔ อปท. มีกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน เพื่อนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 
เชน การทําปุยหมัก การลดใชพลาสติกและโฟม ธนาคารขยะรีไซเคลิ 

/  

๕ อปท. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชภาชนะ/บรรจภุณัฑทีเ่ปนมติรกับสิ่งแวดลอมในการซื้อสินคา 
เพ่ือลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว เชน ตะกรา ถุงผา ปนโต 

/  

๖ อปท. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการลดและการคัดแยกขยะมลูฝอยจากตนทาง  
ตามหลักการ 3Rs (Reduce , Reuse , Recycle) เพื่อใหความรูแกประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
อยางถูกตองและเหมาะสม เชน การคัดแยก การกําจัดหนากากอนามัยอยางถูกวิธ ีในชวงของการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

/  

๗ อปท. มีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) หรือเครือขายอาสาสมัครอ่ืนๆเพื่อขับเคลื่อน 
การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 

/  

๘ อปท. มีจํานวนแหลงเรียนรูดานการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ /  

๙ อปท. มีการสงเสริม/สนับสนุน/ดําเนินการ เกี่ยวกับการกําจัดขยะอนัตราย เพ่ือปองกันความเปนพิษ
ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 

/  

๑๐ อปท. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือใหความรูแกประชาชน เพ่ือสรางจิตสํานกึในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

/  

 
 
 สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนมาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 10 

 

 

 

 

 

 



 

๓. การกํากับดูแลคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ 

 การกํากับดูแลคุณธรรมและความโปรงใสขององคการสะทอนจากผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ซึ่ง
เปนเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580) 

 การประเมิน ITA เปนการประเมินธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีความครอบคลุมหนวยงาน
ภาครัฐของประเทศไทยมากที่สุดในปจจุบันมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดรับทราบผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ นํ า ไ ป สู ก า ร พั ฒ น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ห รื อ 
การใหบริการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการประเมินหนวยงานภาครัฐ
อยางรอบดาน โดยใชเครื่องมือ 3 เครื่องมือ และเก็บขอมูลจาก 3 แหลงขอมูล ดังนี้ 
๑. บุคลากรภายในหนวยงานท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป จัดเก็บขอมูลผานแบบวัดการรับรูของผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  

๒. ผูที่มาติดตอหรือรับบริการในรอบปงบประมาณที่ทําการประเมิน จัดเก็บขอมูลผานแบบวัดการรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: IIT)  

๓. ขอมูลภาครัฐท่ีไดเปดเผยทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน จัดเก็บขอมูลผานแบบตรวจการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 การประเมินผล ใชผลการประเมินจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุ จริ ตแห ง ชาติประจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๓ทั้ งนี้  ส ามารถเข าด ู

ผลการประเมินไดที่ https://itas.nacc.go.th/ 

 เกณฑการใหคะแนน คิดคาระดับคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีผลการประเมิน ITA นอยกวา รอยละ  50.00 
๒ มีผลการประเมิน ITA รอยละ  50.00 – 54.99 
๓ มีผลการประเมิน ITA  รอยละ 55.00 – 59.99 
๔ มีผลการประเมิน ITA รอยละ  60.00 – 64.99 
๕ มีผลการประเมิน ITA รอยละ65.00 – 69.99 
๖ มีผลการประเมิน ITA รอยละ 70.00 – 74.99 
๗ มีผลการประเมิน ITA รอยละ  75.00 – 79.99 
๘ มีผลการประเมิน ITA รอยละ  80.00 – 84.99 
๙ มีผลการประเมิน ITA รอยละ  85.00– 89.99 

๑๐ มีผลการประเมิน ITA มากกวา รอยละ  90.00 
 

สรุปผลคะแนน 
ระดับคะแนนการกํากับดูแลคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ 5 (คะแนนเฉล่ียรอยละ 65.45) 
 
 
 
 
 
 



 

๔. ภาวะผูนํา 

 ภาวะผูนํา หมายถึง ความรูความสามารถและทักษะของผูบริหาร เพ่ือสรางแรงบันดาลใจและการรวมแรงรวม

ใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อนําองคการใหบรรลุภารกิจตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 ประเด็นการประเมิน มีจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 เกณฑการใหคะแนน ใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

1 ทานมีการกําหนดนโยบาย/เปาหมายที่ชัดเจน ทันสมยั และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
พรอมทั้งมีการถายทอดนโยบาย/เปาหมาย ในการทํางานใหคนในองคการไดรับรูและเขาใจทั่วทั้งองคการ
เพ่ือนําไปสูการปฏิบติัในทิศทางเดยีวกัน 

/  

2 ทานมีการพิจารณา/ทบทวน/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกภารกิจ หรือขอบัญญติั/เทศบัญญติั 
ในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) 

/  

๓ ทานมีการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจน และ 
มีการจัดทําแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๓) ซึ่งเปนแผนอัตรากาํลัง 
ที่ อปท.จัดทําขึ้น เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง การสรรหาตําแหนง การใชตําแหนง และ 
การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นของ อปท. 

/  

๔ ทานสงเสรมิ สนับสนุน ใหบุคลากรสามารถทํางานเปนทีมเพ่ือใหมีการบูรณาการการทํางาน 
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพไวในองคการ 

/  

๕ ทานเนนการทํางานอยางมีสวนรวม ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยมีการบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือจัดใหมโีครงการ 
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่  

/  

๖ ทานมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนองคการของทานใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย
ตามนโยบาย Thailand 4.0 

/  

๗ ทานจัดใหมีการฝกอบรมภายในหนวยงาน หรือจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมกับหนวยงานที่จัดพัฒนา
องคความรู เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถสอดคลองกับตําแหนง/มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง  

/  

๘ ทานเปนผูนําการเปลีย่นแปลงโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาใชตามความเหมาะสม
และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สรางระบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ เชน การแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขผานระบบออนไลน (เว็บไซต เฟสบุค ฯลฯ)  
จัดใหมี wifi หรืออินเตอรเนต็ภายในหนวยงาน  

/  

๙ ทานมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจาํป และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
ตามผลงานที่เกิดข้ึนจริงและเปนทีย่อมรับ ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

/  

๑๐ ทานมีการกําหนดมาตรการ/นโยบาย เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันหรือแกไขสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนทีอ่ยางมีประสิทธภิาพ 

/  

 
สรุปผลคะแนน 
ระดับคะแนนภาวะผูนํา 10 
 
 
 
 
 

 



 

๕. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคการ 

 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององคการหมายถึง ระบบติดตามการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการบริหารงานขององคการ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการติดตามและบริหารงาน 
อยางเปนระบบ โดยการบริหารจัดการกระบวนการทํางาน การจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด และเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานและประชาชนในฐานะผูรับบริการ 

 ประเด็นการประเมินคิดคาระดับคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

 เกณฑการใหคะแนนโดยใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

1 อปท. มีการใชระบบอิเล็กทรอนกิสในการติดตามผลการปฏิบัตงิานขององคการ (๕ คะแนน) 
1.1 มีระบบการรับ/สงเรื่อง และระบบการใหบริการเพ่ือใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว ลดตนทุนและ
ประหยัดคาใชจายกอใหเกิดคุณคาเปนประโยชนตอหนวยงาน และประชาชนในฐานะผูรับบริการ 
(๑ คะแนน) 

/  

1.2 มีระบบติดตามสถานะและการบริหารงานขององคการ (1 คะแนน) /  
1.3 มีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของหนวยงานและประชาชนในฐานะผูรับบริการ (1 คะแนน) 

/  

๑.๔ มกีารใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับในการทํางาน  

Work From Home ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
เชน ระบบซูมมิตติ้ง (Zoom Meeting)  ไลน (Line) (๑ คะแนน) 

/  

๑.๕ มีระบบการรายงาน โดยสามารถรายงานความกาวหนาเปนรายเดือนหรือรายสัปดาห (๑คะแนน)   

2 อปท. มีการจัดเก็บขอมลูในระบบท่ีเปนปจจุบนั สามารถเรียกดูขอมูลไดแบบ Real Time และ 
นาํผลวิเคราะหขอมูลไปใชปรับปรุง พัฒนาการใหบริการและการปฏิบตังิานตอไป (3 คะแนน) 
๒.๑ มีการออกแบบระบบจัดเก็บขอมูล และมีระบบวิเคราะหขอมลูสอดคลองกับความตองการ 
ของประชาชนและหนวยงาน (1 คะแนน) 

 
 

/ 

 

๒.๒ มีการรวบรวมขอมูลจากผูปฏบัิติงาน ผูรับบริการ และผูเกี่ยวของอยางเปนระบบ ถูกตอง  
และทันสมัย (1 คะแนน) 

/  

2.3 มีการนําผลการวิเคราะหขอมลูไปใชในการวางแผนการพัฒนา การปรับปรุงการบริหารงาน เชน 
นําขอมูลมาใชกําหนดนโยบายเพื่อบริหารองคการใหตอบโจทยตรงตามเปาหมายองคการ  นําขอมูลมา
พัฒนาปรับปรุงงาน เปนตน (1 คะแนน) 

/  

3 อปท. มีการใชระบบอิเล็กทรอนกิสในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีการ
รวบรวมผลการประเมินอยางเปนระบบ (๒ คะแนน)  
๓.๑ มรีะบบประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบท่ีงายและสะดวกตอผูรับบริการ(1 คะแนน) 

 
 

/ 

 

๓.๒ มีการนําขอมลูผลสาํรวจมาปรับปรุงงานบริการอยางตอเนื่อง (1 คะแนน) /  

 
 
สรุปผลคะแนน 
ระดับคะแนนระบบติดตามการปฏิบตัิงานเพื่อการบริหารงานขององคการ 10 

 
 
 
 

 



 

๖. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ(Digital Transformation) 

 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ (Digital Transformation)หมายถึง การนําเทคโนโลย ี
มาปรับใชเพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถขององคการ นําไปสูการรองรับการเปนรัฐบาลดิจิทัลใน
อนาคต เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การบริหารจัดการภายในองคการ การอํานวยความสะดวก 
แกประชาชน การบริการภาครัฐ และการเปดเผยขอมูลของหนวยงานที่เปนประโยชนตอภาคสวนตาง ๆ ที่
เก่ียวของ 

 ประเด็นการประเมิน มีจํานวน ๒ ขอ ขอละ ๕ คะแนน รวม 10 คะแนน 

 เกณฑการใหคะแนนใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

1 อปท. มีการบันทึกขอมูลตามฐานขอมูลผานระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ไดอยางครบถวนถูกตอง เปนปจจุบัน ตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ดังน้ี  

(5 คะแนน) 

1.1 ระบบงานสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
เช่ือมโยงระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ(e-Plan – eMENSCR) (1 คะแนน) 

  
 
 
/ 
 

 

1.2 ระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO) (1 
คะแนน) 

/  

1.๓  ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) (1 คะแนน) /  
๑.๔  ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) (๐.๕ คะแนน) /  
๑.๕  ระบบฐานขอมูลการจดัเก็บรายไดทองถ่ิน (๐.๕ คะแนน) /  
๑.๖  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๐.๕ คะแนน) /  
๑.๗  ระบบศูนยบริการขอมลูบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ (LHR) (๐.๕ คะแนน) /  

2 อปท. มกีารนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาใชในการปฏิบัตงิานเพื่อลดขั้นตอน 
การปฏิบัตงิาน (5 คะแนน) 
๒.๑  มีการใชอุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart CardReader) อยางนอย ๑ กระบวนงาน (๑ คะแนน) 

 
 
/ 

 

๒.๒ มีการใหบริการชําระภาษผีานอินเทอรเน็ต (๑ คะแนน) /  
๒.๓ จัดใหมี wi-fi หรืออินเทอรเนต็ภายในสาํนักงาน อปท.(๑ คะแนน) /  
๒.๔ มีการแจงเรื่องรองทุกข/รองเรียน ผานระบบออนไลน เชน เว็บไซต ไลน เฟสบุค เปนตน (๑ คะแนน) /  
๒.๕ จัดใหมีการใชโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) ของ สถ. หรือโปรแกรมอื่น 
      (๐.๕คะแนน) 

/  

๒.๖ จัดใหมีการแจงผลการอนุมตัผิานระบบ SMS หรือระบบอื่น (๐.๕ คะแนน) /  

 
 
สรุปผลคะแนน 
ระดับคะแนนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ 10 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๗.   การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 

 การประเมินคุณธรรม จริยธรรมในองคการหมายถึงการประเมินการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานโดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตองชอบธรรม การยึดประโยชนสวนรวมเปน
ที่ ตั้ ง  ก า รมุ ง ผลสั มฤทธิ์ ขอ ง ง าน  การยึ ดมั่ น ในสถาบันช าติ  ศ าสนา  และพระมหาก ษัตริ ย  
การไมเลือกปฏิบัติ และการเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของราชการ 

- คุณธรรม (Integrity) คือ การปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีความเปนธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม 
- จริยธรรม (Ethics)คือ พฤติกรรมการปฏิบั ติหนาที่ หรื อการบริหารจัดการที่ดี  โดยยึดหลัก 
ความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตองชอบธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการตระหนักถึงจรรยาบรรณ 
วิชาชีพเพ่ือสรางคุณคาของการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ   

 ประเด็นการประเมิน มีจํานวน ๑๐ ขอ ขอละ ๑ คะแนน รวม 10 คะแนน 

 เกณฑการใหคะแนนใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

การจัดทําโครงการดานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม   

1 อปท. มีการจัดทําและดําเนนิโครงการดานคณุธรรม จรยิธรรมท่ีมีลักษณะเปนการสรางจิตสํานึก 
ในการปฏิบัติหนาที่หรือกิจกรรมทีท่ําใหประชาชนไดรับบริการที่ดี ตลอดจนการจัดทําโครงการ 
บําเพ็ญประโยชนท่ีดําเนินการโดยขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

/  

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการกระทําผิดจรยิธรรม    

2 อปท. มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับคณุธรรม และจริยธรรม ของหนวยงาน  /  

๓ อปท. มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน /  

๔ อปท. มีการประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น /  

๕ อปท. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
ตามแบบที่กําหนดครบถวน ภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

/  

๖ อปท. มีแผนการเสรมิสรางวินัยคณุธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต /  

๗ อปท. มีการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมการปองกันการทุจรติของอําเภอ/จังหวัด /  

๘ อปท. มีการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมปองกันการทุจริตกับหนวยงานตาง ๆ เชน หนวยงานราชการ 
(ทีม่ิใชอําเภอ/จังหวัด) รัฐสาหกิจ มหาวิทยาลยั วิทยาลัย โรงเรยีน องคการมหาชน สมาคม มูลนิธิ 
องคกรภาคประชาสังคม 

/  

๙ อปท. มีการเขารวมโครงการปองกันการทุจริตกับสํานักงาน ป.ป.ช. สํานกังาน ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกลา /  

๑๐ อปท. มีการจัดทํารายงานผลดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมท่ีผูบริหารทองถ่ินรับทราบ 
พรอมท้ังมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินการดังกลาว 

/  

 
 
สรุปผลคะแนน 
ระดับคะแนนการสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ  10 
 
 

 



 

๘. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 

 การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาหมายถึง การสํารวจปจจัยการเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 

 ประเด็นการประเมิน มีจํานวน ๑๐ ขอ ขอละ ๑ คะแนน รวม 10 คะแนน 

 เกณฑการใหคะแนนใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

1 ผูบังคับบัญชา มีการประชุมถายทอดนโยบายในการสรางขวัญกําลังใจ และสรางสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานไดรบัทราบ 

/  

2 ผูบังคับบัญชา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เชน การจดัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม  สะอาด  
เปนระเบียบเรียบรอย ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการลูกจางมีความสุข 
มีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางาน 

/  

3 ผูบังคับบัญชา มีการตรวจประเมินความพึงพอใจจากบุคลากรตอผูบริหารทองถ่ิน ทั้งในดานการบริหาร
จัดการดานทรัพยากรบุคคล ดานการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการสรางแรงจูงใจของ
บุคลากร 

/  

4 ผูบังคับบัญชา มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการทํางาน /  

5 ผูบังคับบัญชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร /  

๖ ผูบังคับบัญชามีการสอนงานใหแกทานและสนับสนุนใหทานมีสวนรวมในการทํางาน /  

๗ ผูบังคับบัญชาชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาในการทํางานของทาน /  

๘ ผูบังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบในความผิดพลาดของทาน /  

๙ ผูบังคับบัญชาดูแลเอาใจใสดูแลความเปนอยูทุกขสุขในการทํางานของทาน เชน การจัดหาสวัสดิการ
ตาง ๆ ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในชวงสถานการณวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

/  

๑๐ ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการคิดสรางสรรคและใหความยกยอง
ชมเชยทานเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ด ี

/  

 
 
 สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน  

 การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานหมายถึง การที่สวนราชการสามารถประสานเพื่อให เ กิด 
ความรวมมือในการเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ของหนวยงาน โดยคํานึงถึงหลักประหยัด ความคุมคา  
มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ซึ่งในการบูรณาการขอมูลนั้นจะตองเปนการบูร
ณาการรวมกันระหวางสวนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตางประเทศ พรอมกําหนดแผนงานการบูรณา
การขอมูลรวมกันที่จะสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประเด็นการประเมิน คิดคาระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 เกณฑการใหคะแนนใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

1 อปท. มีการบูรณาการ (Intergration) โครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาทีร่วมกับอปท. อ่ืน ๆ 
หรือรวมกับหนวยงานอื่น (หนวยงานที่มิใชราชการ เชน ภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน เปนตน)
อยางนอยหนึ่งดาน(๖ คะแนน) 
(ยกเวนโครงการท่ีหนวยงานของรัฐจัดสรรให อปท. ดําเนินการ และโครงการท่ีอปท. อุดหนุนให อปท. 
หรือหนวยงานอ่ืนโดย อปท. ไมไดมีสวนรวมในการดําเนินการ) ดังนี ้

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต 

 ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

 ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

 ดานการบริหารจดัการและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

/ 
 
 
 

 

๒ อปท. มีการประสานงาน/บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ในการปองกันหรือแกไขสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ (๔ คะแนน) 

/  

 
 
สรุปผลคะแนน 
ระดับคะแนนการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน 10 

 
 
 
 
 
 
 


