
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  
ประจําปงบประมาณ  2564 

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

  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 4 มิถุนายน  2564  นั้น 

  บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ  2564  เสร็จเรียบรอยแลว   สรุปพอสังเขปดังนี ้

           ก. ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ไดประมาณการรายรับ – รายจาย  
รวมทั้งขอมูลการรับจริง – จายจริง  ดังนี ้
      - ประมาณการรายรับ  ตั้งไว  513,272,350.00 บาท  รับจริง   547,1013,89.99  บาท 
      - ประมาณการรายจาย ตั้งไว  513,215,925.00 บาท  จายจริง  464,499,372.28  บาท 

           ข. ผลการดําเนินการพฒันาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดดานตาง ๆ  ดังนี ้
               1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
                    ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  18  โครงการ 
                      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
                  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  8  โครงการ 
                      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
                     ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  95  โครงการ 
                      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   
                    ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  52  โครงการ    
          5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
                     ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  8  โครงการ 
         6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง   
                  ดําเนินการแลวเสรจ็ จํานวน  59  โครงการ 

                  รวมทั้งหมด  จํานวน  238  โครงการ        

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2565 

 
 

(นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท) 
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 



 

คําปรารภ 
 

  เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ในการพัฒนาทองถ่ิน และดูแลบําบัดทุกข บํารุงสุข 
และความเจริญตาง ๆ ใหแกประชาชนในทองถ่ิน มีการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางทั่วถึง 
  นับตั้งแตกระผม นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เลือกตั้งเมื่อวันที่  28 มีนาคม 2564 และไดแตงตั้ง                
คณะผูชวยผูบริหารเทศบาล ประกอบดวย นายนุชากร  มาศฉมาดล, นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต และ ดร.วัฒนพงษ  
ชิตทรงสวัสดิ์  เปนรองนายกเทศมนตรี  นายคมกริช  จุรีมาศ  เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ผศ. (พิเศษ) ดร.สาธิต  
กฤตลักษณ  และ นายชยุตม  โอวาทกานนท  เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี  เขามาบริหารงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
เราเพ่ิมการทํางานในลักษณะของการบริหารการพัฒนาที่มีเปาหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองรอยเอ็ดใหมีผล
ตอการสรางความอยูดี กินดี ใหกับพี่นองประชาชน และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองรอยเอ็ดใหมากยิ่งขึ้น 
ในสวนของการทํางานในภาพรวมเรายังคงดําเนินการตอเนื่อง จากแนวนโยบายที่ไดดําเนินการมาแลวในชวงที่ผานมา 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด คือ รอยเอ็ดเมืองนาอยู ผูคนนารัก ฟูมฟกตํานานเมือง    ลือเลื่อง
วัฒนธรรม  ผมและคณะผูบริหารไดกําหนดเปนนโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  รวม 6 
ดาน โดยจัดทําเปนแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือใหเปนกรอบการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดในแตละปงบประมาณ ดังนี้  
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการบริหาร การเมือง และการปกครอง 
  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาล 
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กําหนดให
นายกเทศมนตรีกอนเขารับตําแหนง ตองแถลงนโยบายและจัดทํารายงานแสดผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป และ
ใหประกาศใหประชาชนไดรับทราบดวย โดยการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564 
เสร็จเรียบรอยแลว 

  ในนามของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาราชการ
จังหวัดทุกทาน สวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง 
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนการ
บริหารงานของเทศบาลใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีมา  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 
-  โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปงบประมาณ พ.ศ. 2564                  20  

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน            20  
๒. ดานเศรษฐกิจ 21  
๓. ดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 22  
๔. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 24  
๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 26 
๖. ดานการบริหาร  การเมืองการปกครอง 27   

ค.  ขอมูลที่เกี่ยวของในการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 30 
-  ขอมูลพืน้ฐานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 31              
-  สถานะการคลังเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สรุปรายรับ – รายจาย 32 

        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564           
-  สถานะการคลังสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สรุปรายรับ - รายจาย    33 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
  

      

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ก.  โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 



 

- งานการศึกษานอกระบบ 
- งานการศกึษาตามอัธยาศัย 

- งานธุรการ 
   

- งานรักษาความสะอาด 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- งานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- งานบําบัดน้ําเสีย 

 
   

- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสงเสริมสวัสดกิาร  
   ชุมชน 
- งานสงเสริมและ 
  พัฒนาอาชีพ 
 
 
 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานงบประมาณและพัสด ุ
 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานสถิติการคลัง 

- งานพัฒนารายได 
- งานเรงรัดรายได 

- งานแผนที่ภาษ ี
- งานทะเบียนทรพัยสนิ 

- งานจัดหาพัสด ุ
- งานทะเบียนและ 
  ควบคุมพัสด ุ

- งานปองกันและควบคุมโรค 
- งานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 
- งานสตัวแพทย 
- งานควบคุมปองกันโรคไมติดตอ 
  และสารเสพติด 

 

-งานวิเคราะหนโยบาย 
  และแผน 
- งานจัดทํางบประมาณ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานวิจัยและประเมนิผล 
 
   

- งานธุรการ 

- งานจัดหาประโยชน 
- งานทะเบียนพาณชิย 

 
- งานอนามัยสิ่งแวดลอมควบคุมมลพิษ 
และเหตรุําคาญ 
- งานสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค 
- งานบริหารจัดการตลาด 
- งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ 

 

- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 
 

- งานบริการทางการแพทย 
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 
- งานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 
- งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
- งานทันตสาธารณสุข 
- 

- งานตรวจสอบภายใน 
   

- งานกําจัดขยะมูลฝอย 
  และสิ่งปฏกิูล 
- งานควบคุมตรวจสอบ 
  และบําบัดน้ําเสีย 

- งานสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศกึษา 

- งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานสงเสริมศิลปะและภูมิปญญาทองถิน่ 

- งานธุรการ 
   

- งานสรรหาและ      
  บรรจุแตงต้ัง 
- งานสงเสริมและ 
  พัฒนาบุคลากร 
 

- งานทรัพยากร 
  บุคคลทางการ
ศึกษา 
- งานบุคลากร 
  สนับสนนุการสอน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๒ 

- งานธุรการ 
 

สภาเทศบาล  

คณะผูบรหิาร  

ปลดัเทศบาล  (นักบริหารงานทองถิ่น ระดบัสูง) 

สถานธนานบุาล  หนวยตรวจสอบภายใน  รองปลดัเทศบาล  (นักบริหารงานทองถิ่น ระดบักลาง ) รองปลดัเทศบาล  (นักบริหารงานทองถิ่น ระดบักลาง)  

สํานักปลดัเทศบาล  กองชาง  กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการศกึษา กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ  

กองสวัสดกิารสังคม 

- งานธุรการ 
- งานเลขานุการผูบริหาร 
- งานรัฐพิธ ี

ฝายบริหารงานทั่วไป 

ฝายปกครอง 

- งานปองกันและบรรเทา      
  สาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ   
  เรียบรอยและความ   
  มั่นคง 

- งานธุรการ 
- งานทะเบียนราษฏร 
- งานบัตรประจําตัว 
  ประชาชน 

ฝายบริหารงานทั่วไป  

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

ฝายการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 

- งานกิจการโรงเรียน 
- งานวิชาการ 
 

ฝายบริหารงานทั่วไป  

- งานธุรการ 

ฝายควบคุมอาคาร 
 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 

ฝายการโยธา  

- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานศูนยเครื่องจักรกล 
- งานสถานที ่
- งานไฟฟาสาธารณะ 

ฝายแบบแผนและ 
กอสราง - งานวิศวกรรม 
- งานสถาปตยกรรม 
- งานวิศวกรรมจราจร 

ฝายบริหารงานคลัง 

ฝายแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยสิน 

ฝายผลประโยชนและ
กิจการพาณิชย 

ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
 

ฝายบริหารงานทั่วไป  

ฝายควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม 
 

ฝายบริหารงานทั่วไป  

- งานธุรการ 
- งานบริการและ   
  เผยแพรวิชาการ 
- งานบริการขอมูล  
  ขาวสารทองถิ่น 
   
 ฝายแผนงานและ

งบประมาณ 
 

ฝายพัฒนาชุมชน  
 

ฝายสังคมสงเคราะห  

โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

หนวยศึกษานิเทศก 

สวนบริหารการศึกษา 

สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ฝายพัฒนารายได  

ฝายบริหารงานสาธารณสุข  
 

ฝายศูนยบริการสาธารณสุข  
 

ฝายบริการสาธารณสุข  
 

ฝายบริหารงานทั่วไป  

ฝายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัว

ประชาชน 

 

ฝายกิจการโรงเรียน           
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมสวัสดกิาร 
  สังคม 
- งานสงเสริมสทิธ ิ  
  ประโยชน 
 

ฝายชางสุขาภิบาล 

(ใหม) 

กลุมงานสงเสรมิคุณภาพ 
การศึกษา 

กลุมงานสงเสรมิศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม 

กองการเจาหนาที ่ 

ฝายบรรจุแตงต้ัง
และอตัรากําลัง 

 

กลุมงานบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุมงานนิติการ 

- งานนิติกรรมสัญญา 
- งานรับเรื่องราวรอง 
  ทุกข 



 



 

๓ 

                                                                     สภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

 

       

 

              นายพีรพันธุ  ชัยคณารักษกูล   
                                                                         ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 

                                                                      
                                                                          นายวริน  ศิริพานิช         
                                                                      รองประธานสภาเทศบาล 
 

                                                                                        เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
 

 
 
    

 
 
      นายสรายุทธ ชาติบัญชากร          นายกิติ  โฆษิตจิรนันท           นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ       นายอํานวย  อายุวัฒน       นางสาวชิษณชฎา วิจักษณบุญ           

                 สมาชิกสภาเทศบาล              สมาชิกสภาเทศบาล               สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล       
                 
                                                                             เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 
 
 
 
 

        

                 นางศรนิธร  ไกรการ             นายนพรัตน  รัชฎามาศ         นายอาทิตย  กฤตตาคม           นายพนม  ชาชิโย        นางสาวมิตรธรีา วิสูตรานุกูล       
           สมาชิกสภาเทศบาล               สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล 

        
 

                                                                                     เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
  

 
 
 
       

 

    นายวรสิทธิ์  เสรรีัตน  นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร  นายพิเชฐ  สุขเพสน     นายวิวฒัน  ธนะแพสย     นายประสิทธิ์  ธนานันต     นายนพคุณ  เขตคาม      
    สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล      

 
 



 

๔ 

                             คณะผูบริหารเทศบาลเมืองรอยเอด็ 
 

 

 

 

  

         

        นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
                                                        นายกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 

     

 นายนุชากร  มาศฉมาดล                  นายเรืองรัตน  รัตนโภคาสถิต       นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวสัดิ์ 
           รองนายกเทศมนตรี              รองนายกเทศมนตรี            รองนายกเทศมนตรี 
 

           

 

 

 

 

 

   นายคมกริช  จุรีมาศ                          นายสาธิต  กฤตลักษณ                  นายชยุตม  โอวาทกานนท                
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                     เลขานุการนายกเทศมนตรี                  เลขานุการนายกเทศมนตรี                

 
 
 
                             

 
 



 

๕ 

       หัวหนาสวนการบริหารเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                                                              

 

 

 
 
 

                                                                     
                                                                      นายสถิตย  ศรีสงคราม 

                                                       ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  

 
                      นายวิทยา   ตรีวิเศษ                                             วาที่ ร.ท. อนันต  เมาะราษ ี  
                        รองปลัดเทศบาล                                                      รองปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 

   นางวราภรณ  นวลเพ็ญ             นางทิมาพร  จันทรถง             นายพัฒนพงศ  ศรีทอง           นางเพ็ญละดา  ภารัง          
       หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล             ผูอํานวยการกองคลงั              ผูอํานวยการกองชาง       ผูอํานวยการกองสาธารณสขุฯ 
          
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

          

      นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์         นางสาวกรชนก  ยุคะลัง         นายประสงค  โพธิ์เนียม        นางอรพิน  สีลาวรรณ 
  รก. ผูอํานวยการสํานักการศกึษา   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  รก.ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่      

                                             
 
 
 
 
                                                                          
 
                                                                      นางสวางจิตร  ตันติเวทย 

                                                                                      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. นายพีรพันธุ    ชัยคณารักษกูล ประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
2. นายวริน   ศิริพานิช   รองประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

  3. นายสรายุทธ  ชาติบัญชากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
4. นายกิต ิ  โฆษิตจิรนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
5. นายกฤตกร              อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
6. นายอํานวย  อายุวัฒน สมาชกิสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   7  นางสาวชิษณชฎา     วิจักษณบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
   8. นางศิรินธร    ไกรการ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    9. นายนพรัตน  รัชฎามาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
   10.นายอาทิตย     กฤตตาคม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
   11. นายพนม  ชาชิโย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

12. นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ 2 
13. นายวรสิทธิ ์  เสรีรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
14. นางสาวฐิติพร   เชี่ยวพัทธยากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
๑5. นายพิเชฐ   สุขเพสน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

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

5. นายคมกริช  จุรีมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
6. นายสาธิต  กฤตลักษณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 

    7. นายชยุตม    โอวาทกานนท   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 



 
๗ 

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

1. นายสถิตย   ศรีสงคราม    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. นางเพ็ญละดา  ภารัง     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
        นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง 

  8. นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ ์ รก.ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
         นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง  
   9. นางสาวกรชนก  ยุละลัง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
           นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง                       
   10. นายประสงค  โพธิ์เนียม      ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
         นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับกลาง 
    11. นางอรพิน  สีลาวรรณ หัวหนาฝายบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง 
         รก. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
         นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง  
  ๑2. นางสวางจิตร  ตันติเวทย 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 1 2 - 3 
2 สํานักปลัดเทศบาล - - - - - 
3 กองคลัง - - - - - 
4 กองชาง - - - - - 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - - - - - 
6 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ - - - - - 
7 สํานักการศึกษา - - - - - 
8 กองสวัสดกิารสังคม - - - - - 
9 กองการเจาหนาที ่ - - - - - 

10 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 
รวม 3 1 2 - 3 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 

อํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน 

ประเภท 
อํานวยการทองถิ่น

ระดับกลาง 

ประเภท 
อํานวยการทองถิ่น 

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

10 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 
รวม 38 22 8 - 30 

 

ลําดับ สวนราชการ 

จํานวนพนกังาน 
เทศบาลสามัญ 

ตามกรอบ
อัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 

รวม 
ประเภท 
วิชาการ 

ระดับปฏิบัตกิาร 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการ 

ประเภท 
วิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ 

ประเภท 
วิชาการ 

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

10 หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 - 1 - - 1 
รวม 71 16 45 4 1 66 
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ลําดับ สวนราชการ 
จํานวน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัตงิาน 
ประเภททั่วไป 

ระดับชํานาญงาน 
ประเภททั่วไป 
ระดับอาวโุส 

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

10 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 
รวม 56 10 35 2 47 

 

ลําดับ สวนราชการ 
จํานวนพนกังานจาง 

ตามกรอบ
อัตรากําลัง 

จํานวนผูดาํรงตําแหนง 
รวม พนักงานจาง

ทั่วไป 
พนักงานจาง 
ตามภารกจิ 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ลูกจางประจาํ 

1 ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล - - - - - - 
2 สํานักปลัดเทศบาล 102 24 70 - 1 94 
3 กองคลัง 19 5 10 - - 15 
4 กองชาง 71 10 44 - - 54 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 117 57 54 - 1 111 
6 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 16 4 11 1 - 16 
7 สํานักการศึกษา 83 14 51 - 1 66 
8 กองสวัสดกิารสังคม 8 1 5 - - 6 
9 กองการเจาหนาที ่ 1 - 1 - - 1 

10 หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - 
รวม 417 115 246 1 3 363 

 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มี พนักงานเทศบาล  147  คน 
   พนักงานจาง  361  คน 
   รวม   509  คน 
 
ที่มา : กองการเจาหนาที่   
ขอมลู  ณ  มกราคม  2565 

 
 
 

 



 

 

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 3 - 3 1 - 1 1 - 1 - 2 2 3 - 3 1 1 2 1 1 2 - 2 2 - - - - - - 10 6 16 

ครูปฏิบัติการสอน (ครู ป.) 13 51 64 3 7 10 4 13 17 3 22 25 14 24 38 3 24 27 4 11 15 3 16 19 - 8 8 - 1 1 47 173 227 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
งบกรมจัดสรร                

- 3 3 - 2 2 - 2 - 1 1 2 - 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 - 8 8 - 4 4 4 26 30 

นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) 
งบกรมจัดสรร 

1 - 1 1 - 1 - - - - - - 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 5 - 5 

นักการภารโรง(พนักงานจางทั่วไป
งบกรมจัดสรร 

2 - 2 - - - - - - 2 - 2 2 - 2 - - - - - - 1 - 1 - 2 2 - 1 1 10 - 10 

รวม 19 54 73 5 9 14 5 15 18 6 25 31 21 27 48 6 26 32 6 13 19 5 19 24 - 18 18 - 6  6 76 205 291 

 
 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด  จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2  แหง 
มีพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง  จํานวน 288 คน 

    มีจํานวนนักเรียน 5,862 คน 
ที่มา :  สํานักการศึกษา / กองการเจาหนาที่ 
ขอมูล  ณ  ธันวาคม  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  ปองกันและระงบัโรคติดตอ 
 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  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

 2.11  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 2.12  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด  และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
 2.13  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 2.14  การสงเสริมการกีฬา 
 2.15  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 



 
๑2 

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  
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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 

 

 
    ตามที่ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ดและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เม่ือวันที่  
28  มีนาคม 2564  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 
48  ทศ  ความวา  “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่  ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล   เพ่ือให
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตร”ี นั้น 
    ขาพเจา  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  และไดแถลงนโยบาย 
ตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2564  ดังนี้ 
 

เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พี่นองประชาชน  
และสื่อมวลชนทุกทาน 
 

   กอนท่ีจะแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ผมและคณะผูบริหารทุกคน ขอถือโอกาสนี้ 
กราบขอบพระคุณพ่ีนองประชาชนชาวเมืองรอยเอ็ดทุกทาน  ที่กรุณาใหโอกาสและใหความไววางใจใหผมและคณะ 
ไดกลับเขามาบริหารงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ดอีกวาระหนึ่ง พวกเราขออนุญาตที่จะแสดงความรูสึกขอบคุณนี้ดวยการ
ขอใหคํามั่นสัญญาตอทุกทานผานสภาเทศบาลเมืองรอยเอ็ดวา  เราจะทําหนาที่ของเราเพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนอง
ประชาชน  เพ่ือความเจริญกาวหนาของเรา  เพือ่ประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชน  เพ่ือความเจริญกาวหนาของ 
เมืองรอยเอ็ด  และจะมุงมัน่ทุมเทอยางสุดกําลังความสามารถ  บนพ้ืนฐานของการทํางานดวยความโปรงใสและ
ตรวจสอบได 
   การแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรีถูกกําหนดใหเปนพิธีการที่สําคัญในแงของการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามขอกฎหมาย  ที่ใหนายกเทศมนตรีตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลภายใน 30 วัน  นับแตวันที ่
เขาดํารงตําแหนง  แตสําหรับผมและคณะเห็นวาการแถลงนโยบายมีความสําคัญมากกวาการเปนเพียงการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามขอกฎหมาย  เพราะความสําคัญของการแถลงนโยบายโดยหลักการ  คือ  การมาบอกกลาวอยางเปน
ทางการให  สภาเทศบาล  พี่นองประชาชน  พนักงานเทศบาล  และภาคสวนตาง ๆ  ไดรับทราบถึงเปาหมาย   
ความตั้งใจ  ความมุงมั่น  และวิธีการที่คณะผูบริหารชุดนี้จะดําเนินการเพ่ือสรางประโยชนสุขและความเจริญกาวหนา 
ใหกับพี่นองประชาชนและเมืองรอยเอ็ดในชวง 4 ป ตอจากนี้ไป  ตลอดจนยังเปนการดําเนินการเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับแนวนโยบายการทํางานใหกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  อันจะนําไปสูความรวมมือในการทํางานรวมกัน 
ในโอกาสตอไป 
   ในภาพรวมของการแถลงนโยบายครัง้นี้คงจะตองเรียนใหทราบวา  การบริหารงานของเทศบาลภายใต 
คณะผูบริหารชุดนี้ใน 4 ป จากนี้ไป  เราจะไมเนนเฉพาะการทํางานในดานของการดําเนินการเพ่ือใหบริการ
สาธารณะตามหนาที่ท่ีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น  แตเราจะเพ่ิมการทํางานในลักษณะของการบริหารการพัฒนา 
ที่มเีปาหมายเพ่ือจะยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่เมืองรอยเอ็ดใหมีผลตอการสรางความอยูดี  กินดี  ใหกับพี่นอง
ประชาชน  และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองรอยเอ็ดใหมากยิ่งขึ้น  การทํางานในแบบนี้จะใชวิสัยทัศน
หรือเปาหมายท่ีถูกกําหนดข้ึนอยางถูกตอง  เหมาะสม  สอดคลองกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
เปนตัวตั้ง  แลวขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายนั้นดวยการทํางานของทีมงาน   
ที่มีความมุงมั่น  ทุมเท  ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ผนวกเขากับพลังความรวมมือจากทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของ 
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   ในขณะนี้มีบริบทของความเปลี่ยนแปลงท่ีผมและคณะผูบริหารมีความเห็นวา  ควรจะนํามาใชในการกําหนด
เปนเปาหมายการทํางานใน  4  ปขางหนาอยู  3  ประเด็น  ดังนี้ 
 ประเด็นแรก  เปนบริบทที่เปนผลมาจากความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในหลายๆ ดาน   
ที่กําลังเกิดข้ึนอยูในขณะนี้  เทคโนโลยีเหลานี้มีคุณประโยชนมากมายหากมีการนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสม   
เราจะนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน  และ
นํามาใชในการพัฒนาเมืองรอยเอ็ดของเราใหมีความทันสมัย  นาอยู  นาอาศัย  และนาลงทุน  ตามแนวคิดของการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ  Smart  City  
   ประเด็นตอมา  เปนบริบทที่เปนผลมาจากการพิจารณากลั่นกรองแผนการดําเนินการอนุรักษและพัฒนา 
เมืองเการอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ดโดยคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาใหเปนเขต
อนุรักษเมืองเกา  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตโกสินทรและเมืองเกา   
พ.ศ. 2546  ซึ่งทําใหเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจะตองดําเนินการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่สวนนี้ใหเปนไปตามแนวทาง 
ที่ถูกกําหนดโดยแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกา  แผนปฏิบัติการและระเบียบปฏิบัติ
ตาง ๆ  เพ่ือดําเนินการอนุรักษและพัฒนาในพื้นที่เมืองเกา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา 
กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  ในมุมมองของผมและคณะเห็นวาหากเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได  มีการจัดทํา
และดําเนินโครงการที่จะพัฒนาพืน้ที่นี้ไดอยางถูกตองเหมาะสม  จะเปนอีกโอกาสหนึ่งของการที่จะพัฒนาเมือง
รอยเอ็ดใหเปนเมืองที่มีเอกลักษณและมีความนาสนใจทางดานการทองเที่ยวมากขึ้น 
  ประเด็นสุดทาย  เปนบริบทที่ตอเนื่องจากผลการบริหารงานดานการพัฒนาเมืองของเทศบาลในชวงท่ี 
ผานมา  ผมมั่นใจวาในขณะนี้คงไมมีใครปฏิเสธวาเมืองรอยเอ็ดมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนเมืองทองเที่ยว  ซึ่งหากเรา
สามารถยกระดับเมืองของเราใหเปนเมืองทองเที่ยวไดอยางแทจริง  จะทําใหเกิดโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีผลตอเนื่องตอการสรางงาน  สรางอาชีพ  และสรางรายไดใหกับพ่ีนองประชาชนตามมาอีกมากมาย  
ดังนั้นเปาหมายการบริหารงานของเทศบาลใน 4 ปขางหนา  อีกประการหนึ่งของผมและคณะก็คือ  เราจะทําใหเมือง
รอยเอ็ดใหเปนเมืองทองเที่ยวและเปนเปาหมายในการสงเสริมการทองเท่ียวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ใหจงได 
   การจะทําใหวิสัยทัศนหรือเปาหมายดังกลาวประสบความสําเร็จไดภายใน 4 ป ไมใชเรื่องงาย  แตผมและ
คณะเชื่อมั่นวา  ดวยประสบการณและความตอเนื่องของการทํางานของเราตลอดจนความรวมมือรวมใจจาก 
สภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ดทุกคน  จะทําใหเราสามารถทําเรื่องนี้ใหสําเร็จได  ในอดีตที่ผานมา 
มีหลายเรื่องท่ีเราไมนาจะทําได  แตเราก็สามารถทําสําเร็จมาแลวในอดีต  งานในอีก 4 ปขางหนา  ก็ไมยากไปกวา 
ที่เราเคยทําสําเร็จมาแลวในอดีต  ผมมั่นใจวาเราทําไดครับ 
  ในสวนของการทํางานในภาพรวม  เราจะยังคงดําเนินการตอเนื่อง  จากแนวนโยบายท่ีไดดําเนินการมาแลว
ในชวงที่ผานมา  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  คือ  รอยเอ็ดเมืองนาอยู  ผูคนนารัก  ฟูมฟก 
ตํานานเมือง  ลือเลื่องวัฒนธรรม  ดวยการดําเนินการตามพันธกิจ  4  ดาน  คือ 
 พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ  เพ่ือสรางโอกาส  สรางอาชีพ  สรางรายได  ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเมือง 
   พันธกิจที่  2  พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
   พันธกิจที่  3  พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง 
   พันธกิจที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  โดยมีจุดมุงหมายของการพัฒนา  
ดังนี้ 
             1.  หนวยงานนําหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาปฏิบัต ิ
          2.  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
          3.  ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและเพียงพอในการดํารงชีวิต 
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           4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม  พรอมท้ังเอ้ืออํานวยความ
สะดวกตอการดํารงชีวิตของมนุษย  สัตว  และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
            5.  การทองเท่ียวในทองถิ่นไดรับการพัฒนา  สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น 
            6.  สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามใหคูควรกับทองถิ่นตลอดไป 
             7. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางมูลคาใหกับสินคา 
และบริการ 
             8.  มีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางท่ัวถึง 
             9.  ประชาชนมสีุขภาพรางกายแข็งแรงและสมบูรณ  หางไกลยาเสพติด  มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
          10. ประชาชนไดรับการศกึษาข้ันพื้นฐานที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง  สรางโอกาสเรียนรู 
เทาเทียมกัน  มีการเรียนรูตลอดชีวิต 
          11. ประชาชนในทองถิ่นคดิเปน  ทําเปน  มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน  รูจักสามัคคี  เปน
ชุมชนเขมแข็ง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

   เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาทั้งหมดดังกลาวขางตน  ผมและคณะผูบริหารไดกําหนดเปนนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  รวม  6  ดาน  ดังนี้ 
   (1) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
        เปนการดําเนินการเพ่ือกอสรางปรับปรุงและซอมแซมงานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมในพื้นที่อยางตอเนื่อง  เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคม  ใหมีความสะดวก  ปลอดภัย   
มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  เพ่ือปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝนในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  
พรอมท้ังสนับสนุนงานดานการคมนาคมและขนสง  สงเสริมวางแผนงานดานผังเมือง  การควบคุมอาคาร  การนํา 
ผังเมือง/ผังชุมชน  มาเปนขอมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ  สอดคลองกับผังเมือง
รวม  และสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  สงเสริมความรู  ความเขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบ 
เทศบัญญัติ  กฎหมายท่ีเก่ียวของใหแกชุมชน  และบังคบัใชใหเปนรูปธรรม  และพัฒนาพื้นที่อาคาร  สถานที่  
ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย  ตลอดจนเกาะกลางถนน  ใหเกิดทัศนียภาพและความรมรื่นเขียวขจี  พรอม
สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพ้ืนท่ีวาง  รวมท้ังที่ของหนวยงานราชการ  เอกชน 
   (2) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
        เปนการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  และสรางสรรค 
ใหเกิดขึ้นแกชุมชนเพ่ือเปนมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน  และมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และรวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพสงเสริม 
ตลาดชุมชน  โดยจัดใหมีสินคาที่ระลึกและรานคาของชุมชน  ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ  การผลิต   
การบริหาร  การจัดการ  และตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน  ฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในเชิง
ธุรกิจ  การผลิต  การบริหาร  การจัดการ  และตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรเอกชน  และพัฒนาธุรกิจชุมชน
ใหเขมแข็ง  สรางเครือขายกลุมอาชีพ  พรอมท้ังสงเสริมประชาสัมพันธและเผยแพรการทองเที่ยว  เพ่ือกระจาย
รายไดใหแกชุมชน  สงเสริมการทองเที่ยวทีไ่มกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชน 
ในทองถิ่น  การทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรวัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
  (3) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
        เปนการดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพรอมของเดก็  ตามแนวการสอน
รูปแบบมอนเตสซอรี่  และการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน  ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะดานดิจิตอล (Digital 
Literacy) มีทักษะตางประเทศ  ทั้งภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาญี่ปุน  สูความเปนเลิศ  สงเสริมการจัด
การศกึษาใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู  โดยจัดการศึกษาแบบพหุปญญา  เชน  กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  
อาชีพ  และการศึกษาพิเศษ  อีกทั้งยังสรางเครือขายความรวมมือหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถาบันการศึกษา 
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และมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับ  เพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษา  การเรียนรู  ใหมีความรู  ทักษะวิชาการ  ทักษะ
ชีวิต  และทักษะวิชาชีพสําหรับดานศาสนาและวัฒนธรรม  เราจะสืบสานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถิ่นทั้งหมด  โดยสรางเปนองคความรูเผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน  สนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลง
เปนจุดเดนของทองถ่ิน  การอนุรักษขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตลักษณของทองถิ่น  ทํานุบํารุง  
ศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ในพื้นที่ 
   (4) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชวีิต 
        เปนการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  ยกระดับใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งดานสาธรณสุขและสวัสดิการสังคม  สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดาน
สาธารณสุขใหเพียงพอ  ใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรบัรูและเขาถึงขอมลูขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพ
อนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัยใหหนวยงานของรัฐ  สถานประกอบการ  ธุรกิจ
เอกชน  และสถานศึกษาทุกระดับ  จัดกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง  
รวมทั้งจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางเพียงพอและทั่วถึง  มีหลักประกันดานสุขภาพอยางท่ัวถึง  
ครอบคลุมผูมีรายไดนอย  ควบคูกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ และเปนธรรม  พรอมปรับปรุง
ระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออ่ืน ๆ  ใหชุมชนดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน  โดยใหมีมาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  ระงับเหตุ 
อยางเปนระบบ  มีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมือ  อุปกรณ  
และการไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได  ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจน
ผูใชแรงงาน  โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน  เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง  สามารถพ่ึงตนเองได  
ตระหนักถึงหนาที่ทั้งตอตนเองและสังคม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สุขอนามัยและสภาพแวดลอม  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม  อยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง  ดานการสาธารณสุข  สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การปองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตอและการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป  พรอมกับการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดและปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไป  ไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด  ดวยการรวมพลัง 
ทุกภาคสวน 
   (5) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        เปนการดําเนินการเพ่ือจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว  เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มี 
สีเขียว  พื้นที่โลง  และสวนสาธารณะในเมือง  ใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชน  รวมทั้งเปน
การเสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน  สงเสริม  ประสาน  และผนึกกําลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง  ภูมิภาคและ 
ทองถิ่นอื่น  องคกรเอกชนและประชาชน  ใหรวมแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รณรงคเผยแพร  
ประชาสัมพันธ  เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกัน  ติดตามเฝาระวังและแกไขปญหา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชน  ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการคัดแยกขยะ  และ
สงเสริมการนํามาใชใหมอยางเหมาะสม  สนับสนุนการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของ
ปญหา  พรอมจัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม  ตั้งแตการเก็บขน  การขนสงและการกําจัด
อยางถูกสุขลักษณะ 
   (6) นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการบริหาร  การเมืองและการปกครอง 
        เปนการดําเนินการเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
ดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน  คํานึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบ  ความคุมคา 
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การมีสวนรวม  และมีคุณธรรม  จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เสริมสรางการมีสวนรวมทุกกระบวนการ 
ของประชาชน  เพ่ือแกไขปญหาการปฏิรูป  และการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ  ดาน  อยางตอเนื่อง  การบริหารแบบ
บูรณาการและแบบประชารัฐ  การสรางความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
การสรางโอกาสในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
   ทั้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาทั้ง 6 ดาน  จะถูกจัดทําเปนแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือใหเปนกรอบ 
การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดในแตละปงบประมาณตอไป 
   ในทายที่สุดนี้  ผมและคณะผูบริหารขอเรียนยืนยันใหความมั่นใจกับทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภา
เทศบาล  และพี่นองประชาชนชาวเทศบาลเมืองรอยเอ็ดวาเราจะใชทรัพยากรที่เรามีอยูทุกอยางใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได  เพื่อสรางความอยูดีมีสุขใหกับพ่ีนองประชาชน  ตลอดจนเพื่อ
สรางบานแปลงเมืองรอยเอ็ดของพวกเรา  ใหมีความทันสมัย  เจริญกาวหนา  เปนเมืองที่นาอยู  นาอาศัย  นาลงทุน  
สําหรับคนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน   
 
                               ขอขอบพระคุณทุกทานครับ 
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โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองรอยเอด็ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด , แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1/2563  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 , แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2/2563  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/2564 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ประกอบดวยโครงการท้ังสิ้น  587  โครงการ  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  320  
โครงการ  คิดเปนรอยละ  54.51  ของจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนและไดดําเนินการ  จํานวน  246  โครงการ  
คิดเปนรอยละ  76.87  ไมไดดําเนินการ  จํานวน  74  โครงการ  คิดเปนรอยละ  23.41  ประกอบดวย  12  
แผนงาน  6  ยุทธศาสตร  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  เปนการดําเนินการเพ่ือกอสรางปรับปรุงและซอมแซม
งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค  บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง  เชื่อมโยงเครือขาย
การคมนาคมใหมีความสะดวก  ปลอดภัย  มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือปองกันน้ําทวมขังในฤดูฝนในเขต
เทศบาล  ใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  พรอมทั้งสนับสนุนงานดานคมนาคมและขนสง  สงเสริมวางแผนงานดาน 
ผังเมือง  การควบคุมอาคาร  การนําผังเมือง/ผังชุมชนมาเปนขอมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาเมืองใหเกิด
ประสิทธิภาพสอดคลองกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  สงเสริมความรูความ
เขาใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ใหแกชุมชน  และบังคับใชใหเปนรูปธรรม  และ
พัฒนาพื้นที่อาคาร  สถานท่ี  ฟุตบาท  ทางเดินเทาบนถนนทุกสาย  ตลอดจนเกาะกลางถนนใหเกิดทัศนียภาพและ
ความรมรื่น  เขียวขจี  พรอมสนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพ้ืนท่ีวาง  รวมท้ังที่ของหนวยงาน
ราชการ  เอกชน  ซึ่งมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  297  โครงการ  คิดเปนรอยละ  51.11  
ของจํานวนโครงการท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  34  โครงการ  คิดเปนรอยละ  11.44  
ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี ้
   ประกอบดวยแผนงาน 
       - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       - แผนงานการศึกษา 
        - แผนงานสาธารณสุข 
       - แผนงานเคหะและชุมชน 
       - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       - แผนงานการพาณิชย 
   โครงการท่ีไดดําเนินการ  จํานน  18  โครงการ  ประกอบดวย 
   1. โครงการปรับปรุงหองประชุมมีโชคชัย  สํานักการศึกษา 

   2. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   3. โครงการกอสรางศูนยบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
   4. โครงการประชาสัมพันธการใชผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด 
    5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
    6. โครงการขยายผิวจราจรถนนหายโศรก (ชวงสะพานไหมไทย – สุดเขตเทศบาล) 
  7. โครงการกอสรางปรับปรุง  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 35 
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   8. โครงการปรับปรุงทางเทาในเขตเทศบาล  เพ่ือรองรับคนทุกกลุม (ระยะที่ 1) 
   9. โครงการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
   10. โครงการโลโกเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   11. โครงการกอสรางหลังคาโดมสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง 
                รอยเอ็ด) 
    12. โครงการกอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
   13. โครงการกอสรางระบบปองกันและระบายน้ําทวมขังในเขตเมือง (ถนนรณชัยชาญยุทธ  ซอย 13) 
   14. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนกองพล 10 
   15. โครงการกอสรางศนูยจําหนายอาหารอินทรียและสินคาพื้นเมือง ตลาดหายโศรก 
   16. โครงการปรับปรุงหอนาฬกิาสวมสมเด็จพระศรีนครินทร 
   17. โครงการกอสรางสนามฟุตซอล  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 
   18. โครงการกอสรางสาธารณูปโภคบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจ  เพ่ือผูยากไรในพื้นที่ชุมชนแออัด 
 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เปนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ  และสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกชุมชน  เพ่ือเปนมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน  และมุงเนนใหเกิดการ 
เพ่ิงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และรวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและ
พัฒนากลุมอาชีพสงเสริมตลาดชุมชน  โดยจัดใหมีสินคาที่ระลึกและรานคาของชุมชน  ฝกอบรมใหความรูและทักษะ
ในเชิงธุรกิจการผลิต  การบริหาร  การจัดการ  และตลาดใหแกผูประกอบการและองคกรชุมชน  และพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนใหเขมแข็ง  สรางเครือขายกลุมอาชีพ  พรอมทั้งสงเสริมประชาสัมพันธและเผยแพรการทองเที่ยว  เพ่ือ
กระจายรายไดใหแกชุมชน  สงเสริมการทองเท่ียวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตอันดีงามของ
ประชาชนในทองถ่ิน  การทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรวัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน  ซึ่งมี
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน 15 โครงการ  คิดเปนรอยละ  1.54  ของจํานวนโครงการทั้งหมด  
เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  15  โครงการ  คิดเปนรอยละ  93.75  ของจํานวนโครงการใน
ยุทธศาสตรนี ้
   ประกอบดวยแผนงาน 
        - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
       - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    โครงการท่ีดําเนินการ  จํานวน  8  โครงการ 
   1. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 101 TOWER OF LOVE : THE SERIES ภาพยนตรเพื่อเผยแพร 
แหลงทองเที่ยว 
   2. โครงการสงเสริมกิจกรรมหอสูงชมเมือง 
   3. โครงการแขงขันเปาโหวด 
   4. โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเพื่อการทองเที่ยว (ยุวมัคคเุทศก) 
   5. โครงการประชาสัมพันธสถานที่ทองเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   6. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวหอโหวด 

    7. โครงการเปดอาคารหอโหวด 101 
   8. โครงการประกวดถายภาพหอโหวด 101 
     

 
    



 

22 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม  เปนการดําเนินการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพรอมของเด็ก  ตามแนวการสอนรูปแบบมอนเตยซอรี่  และการจัดการเรียนรูแบบศูนยการ
เรียน  ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พัฒนาครูและนักเรียน  ใหมี
ความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะดานดิจิตอล (Digital Literacy) มีทักษะภาษาตางประเทศ  ทั้งภาษาอังกฤษ  
ภาษาจีน  และภาษาญี่ปุน  สูความเปนเลิศ  สงเสริมการจัดการศึกษาใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู  โดยจัด
การศกึษาแบบพหุปญญา  เชน  กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  อาชีพ  และการศึกษาพิเศษ  อีกทั้งยังสรางเครือขายความ
รวมมือหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับ  เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศกึษาการเรียนรูเทาเทียมและทั่วถึง  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะ
วิชาการ  ทักษะชีวิต  และทักษะวิชาชีพ  สําหรับดานศาสนา  และวัฒนธรรม  เราจะสืบสานประเพณีศลิปะ  
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินทั้งหมด  โดยสรางเปนองคความรูเผยแพรใหแกคนในทองถิ่น  สนับสนุนใหมีการตอ
ยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนของทองถิ่น  การอนุรักษขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตลักษณของ
ทองถิ่น  ทํานุ  บํารุงศาสนา  รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพื้นที่  ซึ่งมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  
จํานวน  135  โครงการ  คิดเปนรอยละ  22.99  ของจํานวนโครงการท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  
จํานวน  127  โครงการ  คิดเปนรอยละ  94.07  ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี้ 
   ประกอบดวยแผนงาน 
   - แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   โครงการท่ีดําเนินการ  จํานวน  95  โครงการ 
   1. โครงการอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  2. โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   3. โครงการแขงขัน SBMLD  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   4. โครงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  กับเทศบาลเมืองโอคุอิซุโมะ  ประเทศญ่ีปุน 
สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และเมืองฝางเฉิงกาง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ,โรงเรียนอนุบาลกรแกว , มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
   6. โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 
   7. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและประชุมกอนปดภาคเรียน 
   8. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนรวมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   9. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   10. คาอาหารเสริม (นม) 
   11. คาอาหารกลางวันศนูยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   12. คาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 
   13. โครงการเขารวมชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย 
   14. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   15. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   16. คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   17. คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   18. หนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   19. คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   20. คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   21. คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   22. คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา 
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   23. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล 
   24. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   25. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองหญามา 
   26. คาจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา 
   27. คาอุปกรณการเรียนระดับประถมศึกษา 
   28. คาอุปกรณการเรียนระดับอนุบาล 
   29. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   30. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา 
   31. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  32. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   33. คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับอนุบาล 
   34. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล 
  35. คาหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6 
   36. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   37. คาเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   38. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   39. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   40. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top  Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    41. คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   42. โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
   43. คาหนังสือเรียนระดับมัธยมศกึษา ม. 1 – ม.6 
   44. คาอุปกรณการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   45. คาอุปกรณการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   46. โครงการรณรงคเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  แกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
   47. โครงการพัฒนาภาษาตางประเทศ 
   48. โครงการเขาคายทางวิชาการ 
   49. โครงการแขงขันกีฬาเอ็กซตรีม (EXTREM) พลาญชัยคัพ 
   50. โครงการพัฒนาสมรรถนะดานรางกายและกีฬา 
   51. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลฯ 
   52. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางดานดนตรี  และนันทนาการ  สําหรับเด็กและเยาวชน  ประชาชน
เทศบาลฯ 
    53. โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือและยุวกาชาดของพนักงานครแูละบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ 
   54. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด 
   55. โครงการประกวดภาพถายหอโหวด 101 ROI ET TOWER 
   56. โครงการประกวดเปาโหวดและวงโหวด 
   57. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวหอโหวด 101 ROI ET TOWER 
  58. โครงการเปดอาคารหอโหวด 
   59. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันข้ึนปใหม 
   60. โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   61. โครงการฝกซอมและรวมการแขงขนัเพ่ือความเปนเลิศ 
   62. โครงการแขงขันกีฬาชักกะเยอ “สมรภูมิคนพันธแกรง” ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   63. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด และเนตรนารี  กลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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   64. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
   65. โครงการสักการะเจาพอมเหศักดานุภาพ 
   66. โครงการจัดงานบุญซําฮะและสักการะศาลเจาพอหลักเมือง 
   67. โครงการสืบสานตํานานประเพณีบุญกฐิน 
   68. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีข้ึนปใหม 
   69. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป 
   70. คาใชจายในการประชุมประสานวิชาการ 
   71. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ 
   72. โครงการตักบาตรวันอาทิตย 
   73. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
   74. โครงการเปดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   75. โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการและแขงขันทักษะทางวชิาการระดับภาคและระดับประเทศ 
  76. โครงการนิเทศการศกึษา 
   77. โครงการประกันสุขภาพการศกึษา 
   78. โครงการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ 
  79. โครงการแขงขันทางวิชาการรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
   80. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและทัศนศึกษาดูงาน 
   81. โครงการวันครู 
   82. โครงการโรงเรียนกีฬาทองถ่ินรอยเอ็ด 
   83. โครงการศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  84. โครงการอบรมและรณรงคครูวิทยากรแกนนํายาเสพติดและเจาหนาที่ อปท. ในสถานศึกษา 
   85. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเก่ียวของ 
  86. โครงการสงเสริม รักการอาน 
   87. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
   88. โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   89. เงนิอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
   90. โครงการประกวด อปท. ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
   91. โครงการสงเสริมการจัดการบวนการเรียนการสอนและการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   92. โครงการสรางและพัฒนาเครือขายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
   93. โครงการฝกอบรมสงเสริมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   94. โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   95. โครงการวันเยาวชนแหงชาต ิ
 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  เปนการดําเนินการเพื่อสงเสริมความรูดานสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  ยกระดับใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  สนับสนุนจัด
ศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึง
ขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัย  และสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัยให
หนวยงานของรัฐ  สถานประกอบการ  ธุรกิจเอกชน  และสถานศึกษาทุกระดับ  จัดกิจกรรมการเลนกีฬาและการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางท่ัวถึง  ครอบคลุมผูมีรายไดนอย  ควบคูไปกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
และเปนธรรม  พรอมปรับปรุงระบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออ่ืนๆ  ใหชุมชนดําเนินการดาน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยมีมาตรการระบบและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา  แจงขาวสาร  
ระงับเหตุอยางเปนระบบ  มีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมือ 
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อุปกรณและไดรับการฝกอบรมความพรอมตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได  ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตางๆ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนผูใช
แรงงาน  โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน  เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง  สามารถพึ่งตนเองได  
ตระหนักถึงหนาที่ทั้งตอตนเองและสังคม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
สุขอนามัยและสภาพแวดลอม  เด็กเยาวชน  สตรี  ผูสูงอาย ุ ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง  ดานการสาธารณสุข  สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ
และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปพรอมกับการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
และปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเก่ียวกับยาเสพติด  ดานการรวมพลังทุกภาคสวน  ซึ่งมีโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  67  โครงการ  คิดเปนรอยละ 8.82 ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาล
ไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  67  โครงการ  คิดเปนรอยละ 100  ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี้ 
 ประกอบดวยแผนงาน  
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   - แผนงานการศึกษา 
  - แผนงานสาธารณสุข 
   - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   - แผนงานพาณิชย 
  โครงการที่ดําเนินการ  จํานวน  52  โครงการ  ประกอบดวย 
   1. โครงการออกตรวจทอธารประปาดับเพลิง 
   2. โครงการออกตรวจเครื่องเคมีดับเพลิง 
  3. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4. โครงการสั่งใช อปพร. 
   5. โครงการตรวจประเมินความพรอมศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
   6. โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องตนใหแกพนักงานสถานประกอบการภายในเขตพื้นที่ศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภัย 
   7. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
   8. โครงการสนับสนุนศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
   9. โครงการจัดระบบความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเทศบาล 
   10. โครงการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
   11. โครงการกวดขันการปดแผนประกาศ 
   12. โครงการจัดระเบียบที่สาธารณะและทางเทาในเวลากลางคืน 
   13. โครงการตรวจแนะนําการปองกันและระงับอัคคภีัยตามอาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท 
   14. โครงการฝกซอมเจาหนาที่ของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
   15. โครงการตรวจประเมินความพรอมศนูยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย 
   16. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   17. โครงการหนวยสาธารณสุขสัมพันธ 
   18. โครงการรณรงคปองกันขาดสารไอโอดีนและสงเสริมการบริโภคไอโอดีนในเขตเทศบาลฯ 
   19. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ป 
   20. โครงการปองกันโรคและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
     21. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
   22. โครงการใกลบานใกลใจ 
   23. โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค 
   24. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
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   25. โครงการเกงกอนเกิด 
   26. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
   27. โครงการปองกันควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   28. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคที่ระบาดตามฤดูกาล 
   29. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
   30. โครงการอาหารปลอดภัย 
   31. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน 
   32. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
   33. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแตงผม – เสริมสวย  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   34. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 
   35. โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ 
   36. โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
   37. โครงการอบรมเครือขายปองกันโรคติดตอในชุมชน 
   38. โครงการทําบุญตลาด 
   39. โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
   40. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   41. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสํารวจสถานประกอบการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
   42. โครงการใสใจดูแลหวงใยผูสูงอายุและผูพิการ 
   43. โครงการชวยเหลือผูประสบภัย 
   44. โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติดในชุมชน 
   45. โครงการบานพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   46. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
   47. โครงการพัฒนาสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด  ปลอดภัย  ใสใจผูบริโภค 
   48. โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
   49. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
   50. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
   51. โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  เพ่ือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
   52. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและนะเร็งปากมดลูก 
 

   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนการดําเนินการเพ่ือจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว  เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มีสีเขียว  พื้นที่โลง  และสวนสาธารณะในเมือง
ใหไดสัดสวนกับจํานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชน  รวมท้ังเปนการเสริมสรางภูมิทัศนทองถ่ิน  สงเสริม  
ประสาน  และผนึกกําลังกับสวนราชการท้ังในสวนกลาง  ภูมิภาคและทองถิ่นอื่น  องคกรเอกชนและประชาชน  ใหรวม
แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหแก
ประชาชนและองคกรชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกัน  ติดตาม  เฝาระวัง  และแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และคุณภาพชีวิตที่ดี  
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชน  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยการคดัแยกขยะ  และสงเสริมการนํามาใชใหมอยางเหมาะสม  สนับสนุนการ
จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับสภาวการณของปญหา  พรอมจัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่
เหมาะสม  ตั้งแตการเก็บขน  การขนสงและการกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ  ซึง่มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  
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จํานวน  10  โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.71 ของจํานวนโครงการทั้งหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  
8  โครงการ  คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี ้
   ประกอบดวยแผนงาน 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 
   - แผนงานสาธารณสุข 
   โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  8  โครงการ  ประกอบดวย 
   1. โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
   2. โครงการปลูกจิตสํานึกการพัฒนาความสะอาดในบึงพลาญชัย 
   3. โครงการจัดมุมสวนหยอมเปนจุดถายภาพที่ระลึกในบึงพลาญชัย 
   4. โครงการปลูกหญาแฝก 
   5. โครงการปรับปรุงไฟสองน้ําพุในบึงพลาญชัย  จุดหนาศาลเจาพอหลักเมือง 
   6. โครงการติดตั้งปรับปรุงน้ําพุคลองคเูมือง 
   7. โครงการปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
   8. โครงการปรับปรุงน้ําพุในบึงพลาญชัย 
    

   6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  เปนการดําเนินการเพื่อสงเสริม
ประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  ดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน  คํานึงถึงหลัก
นิติธรรม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบ  ความคุมคา  การมีสวนรวม  และมีคุณธรรม  จากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เสริมสรางการมีสวนรวมทุกกระบวนการของประชาชน  เพื่อแกไขปญหา  การปฏิรูป  และการพัฒนาทองถิ่น
ในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง  การบริหารแบบบูรณาการ  และแบบประชารัฐ  การสรางความสงบ  ความผาสุก  ความ
มั่นคงในชีวิต  การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  การสรางโอกาสในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยาง
เทาเทียมและเปนธรรม  ซึ่งมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  70  โครงการ  คิดเปนรอยละ 9.22   
ของจํานวนโครงการท้ังหมด  เทศบาลไดรับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  68  โครงการ  คิดเปนรอยละ  97.14  ของ
จํานวนโครงการในยุทธศาสตรนี้   
   ประกอบดวยแผนงาน 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  - แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานสาธารณสุข 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห 
   - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
   1. โครงการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารประจําป 
   2. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง 
   3. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางดีเดน 
   4. โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   5. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   6. โครงการรับการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   7. โครงการจัดทําคูมือบริการประชาชน 
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   8. โครงการปรับลดการใชพลังงาน 
   9. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
   10. โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ ดเีดน 
   11. โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
   12. โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมตอเครือขายสงสัญญาณภาพระยะไกล  พรอมติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด และพัฒนาระบบควบคุมนํารอง Smart city (ระยะที่ 2) 
   13. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานพัสด ุ
  14. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน 
   15. โครงการกอสรางสีขาว 
  16. โครงการสํารวจปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   17. โครงการบริการตอสัญญาตลาดและการเชาทรัพยสินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ 
   18. ติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการระบบการควบคุมเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
  19. โครงการประชาสัมพันธภาษีอากร  ใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ 
   20. โปรแกรมเงินเดือนบุคลากร 
   21. โครงการจัดทําเทศบัญญัติและระเบียบฯ ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   22. โครงการซอมแซมรถยนตสํานักการศึกษา 
   23. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสํานักการศึกษาและโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
  24. โครงการเชาพื้นที่ทําเว็บไซตสํานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและจดทะเบียนโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต) 
สํานักการศึกษา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   25. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บคาบริการเก็บขน  กําจัดมูลฝอย
เพ่ิมรายไดทองถ่ิน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   26. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสํารวจสถานประกอบการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535 
   27. โครงการบริการตอใบอนุญาตสถานประกอบการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
   28. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ภายในตลาดสดเทสบาลเมืองรอยเอ็ด 
   29. โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยกลองวงจรปด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   30 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด (บริเวณสํานักงาน 
ปปช. เดิม) 
   31. โครงการจัดทําระบบและขอมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   32. โครงการยายชุมชน/จัดหาที่อยูใหม  ผูบุกรุกคลองคูเมือง 
   33. โครงการจัดระบบการบริหารภายในชุมชน 
   34. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ที่ไดรับคืนจากประชาชนและพื้นที่คลองคูเมือง 
   35. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานไฟฟาและจราจร 
   36. โครงการสํารวจขอมูลสถิตินักทองเที่ยวผูใชบริการบึงพลาญชัย 
   37. โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
   38. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูอาศัยบริเวณริมคลองคูเมืองรอยเอ็ด  ในเขตเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
   39. โครงการบานมั่นคงเพ่ือผูยากไรในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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   40. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีทํางานดานเทศกิจและบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของ 
   41. โครงการอบรมใหความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
   43. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสวัสดิการประกันสังคมและสวัสดิการดานอื่นๆ 
   44. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800VA 
   45 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
   46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
    47. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อโตะทํางาน  ขนาดไมนอยกวา 60 x 120 x 75 ซม. 
   48. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
   49. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
   50. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
   51. จัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 
   52. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอรหรือแบบยกภาชนะรองรับ 
มูลฝอย 
   53. โครงการจัดซื้อครุภณัฑ  จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทายไฮดรอริก 6 ลอ  เครื่องยนตดีเซล 
   54. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
   55. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
   56. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อรถจักรยานยนต 
   57. โครงการจัดซื้อครุภณัฑ  จัดซื้อตูเมนระบบไฟฟา 
   58. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อโคมไฟ LED Hight bay Outdoor 
  59. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  จัดซื้อตูควบคุมไฟสัญญาณ 
 
 
   

 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  2565  จํานวน 35,323  คน 
        ชาย   16,534  คน 
        หญิง   18,789  คน 
       - มีครวัเรือน  จํานวน  16,818  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  
มีหนาที่  
  - เ พ่ือชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง บรรเทาความเดือดรอน แกไขเหตุการณ 
เฉพาะหนาใหประชาชนไมไปกูยืมเงินจากแหลงเงนิกูอื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา 
  - เพ่ือบริการใหประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสิน 
  - เพ่ือใหบริการจําหนายทรัพยหลุด 
  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน  8  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   
2 แหง  มีพนกังานครูและพนักงานจาง จํานวน 288  คน  มีนักเรียน 5,862 คน  
    เทศบาลเ มืองรอยเ อ็ด  มีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเ อ็ด  เพื่อ ใหบริการ
รักษาพยาบาล การวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวย  จํานวน  3 แหง  มีจํานวนบุคลากร   
34  คน 
     เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  มีสวนสาธารณะ ที่เปนสถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย เสริมสราง
พลานามัยแกประชาชนทั่วไป  ไดแก  บึงพลาญชัย   มีลักษณะเปนเกาะอยูกลางบึงน้ําขนาดใหญ มีเนื้อที่ประมาณ  
200,000  ตารางเมตร    
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สถานะการคลัง เทศบาลเมืองรอยเอด็ 
สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายรับ 
รายการ/หมวด ประมาณการ รับจริง หมายเหตุ 

1. ภาษีอากร 26,980,000.00 11,207,316.54  
2. คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 15,628,000.00 13,276,651.22  
3. รายไดจากทรัพยสิน 17,000,250.00 10,394,546.54  
4. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 7,800,000.00 7,594,789.97  
5. รายไดเบ็ดเตล็ด 
6. รายไดจากทุน 

13,430,000.00 
- 

9,361,943.18 
- 

 

7. ภาษีจัดสรร 
8.เงินอุดหนุนทั่วไป 
9. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 
 

127,250,000.00 
305,184,100.00 

- 

117,918,625.71 
301,458,977.52 

75,800,969.31 

 

รวมรับ 513,272,350.00 547,013,819.99  

 
 
รายจาย 

หมวดรายจาย ประมาณการ จายจริง หมายเหตุ 
1. หมวดงบกลาง 52,550,365.00 50,991,005.34  
2. เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
3. เงินเดือน (ฝายประจํา) 
4. คาตอบแทน 
5. คาใชสอย 
6. คาวัสดุ 
7. คาสาธารณูปโภค 
8. คาครุภัณฑ 
9. คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
10. รายจายอ่ืน 
11. เงินอุดหนุน 
 

5,053,700.00 
261,618,900.00 

4,896,500.00 
109,972,460.00 

40,465,900.00 
5,640,000.00 
2,753,500.00 
4,920,600.00 

70,000.00 
25,274,000.00 

4,834,689.73 
251,434,543.39 

3,910,143.00 
87,386,875.79 
34,307,854.62  

5,165,610.4 
2,363,180.00 
1,056,470.37 

50,000.00 
22,999,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น 513,215,925.00 464,499,372.28  

ที่มา : กองคลัง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
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สถานะการคลัง สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองรอยเอด็ 

สรุปรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  

รายรับจริง  จํานวน  29,606,002.31  บาท 
รายจายจริง  จํานวน 5,197,547.02  บาท 
กําไรสะสม  จํานวน 2,408,455.29  บาท 
เงินสะสม  จํานวน 194,119,137.71  บาท 
กูเงินจากธนาคาร  จํานวน  12,278,945.70  บาท 
เงินฝากธนาคาร  จํานวน  731,800.81  บาท 
ทรัพยรับจํานํา  จํานวน  225,386.150  บาท 

 
 

ที่มา : สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ขอมูล ณ เดือน  ธันวาคม  ๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


