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ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดท า แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  –

๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถ่ินในปี  ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔  และเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดท าร่าง แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่  ๓)
พ.ศ.  ๒๕๖๑   เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน  
เพื่อพิจารณาและผู้บริหารท้องถ่ินได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 

อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อที่  ๒๒ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙ และข้อ  ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศใช้ แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่  ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ค ำน ำ 
 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559   ได้ยกเลิก  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ” และ 
“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า  “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ” แทนโดยให้เริ่มจัดท า  “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีฉบับแรก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี”   หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์   โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน   อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา  ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561  ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดร้อยเอ็ด 

1. ข้อมูลด้านกายภาพ 
1.1 ความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ด 

1.1.1 ตารางท่ี 1 ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด 
สรุปข๎อมูล : จังหวัดร๎อยเอ็ด 

(จาก : ประชุมพงศาวดารภาคที่ 4 ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2458 (คัดลอก) 
และ หนังสือปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย เลํม 2 กรมศิลปากร พ.ศ. 2554) 

พ.ศ. บันทึกเหตุการณ ์ รัชสมัย 
โบราณ เรียกวํา เมืองสาเกตนคร แหํงราชอาณาจักรกุลุนทะ ตํอมา อาณาจักรกุลุนทะถึง

คราวเสื่อม  เมืองสาเกตร๎างไป  บริเวณรอบบึงสระมีต๎นกํุมขึ้นทั่วไป  จึงเรียก
บริเวณน้ันวํา “บ๎านกํุม” 

ตํานานอุรังคธาตุ 

2255 
(จ.ศ.1037) 

เมืองร๎อยเอ็ด ปรากฏชื่อเมืองตามพงศาวดารในสมัยอยุธยา 
- เจ๎าสร๎อยศรีสมุทพุทธางกูร เจ๎าผู๎ครองนครจําปาศักดินัคบุรีศรี (เดิมชื่อ 
นครกาละจําบากนาคบุรีศรี) โปรดให๎ “จารแก๎ว” ปกครอง “บ๎านทุํง” 
ขึ้นตํอนครจําปาศักดิ์ จนถึง พ.ศ. 2268 

สมัยอยุธยา (สมเด็จ
พระบรมราชาที่ 3 
หรือสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวพระที่น่ัง
สุริยามรินทร์หรือ 
เจ๎าฟูาเอกทัศน์ 
กรมขุนอนุรักษ์มนตรี : 
พ.ศ. 2301 -2310) 

2268 
(จ.ศ.1087) 

ท๎าวมืด บุตรจารแก๎ว สืบตํอ (จนถึง พ.ศ. 2306) 
- เจ๎าสร๎อยศรีสมุทพุทธางกูร ยกฐานะบ๎านทงขึ้นเป็น “เมืองทง” 
ตั้งให๎ท๎าวมืด เป็นเจ๎าเมือง 

2306 
(จ.ศ.1125) 

ท๎าวทน น๎องท๎าวมืด ปกครองแทน 4 ปี (จนถึง พ.ศ. 2310) 
- ท๎าวเชียง และท๎าวสูน บุตรท๎าวมืด บาดหมางกับท๎าวทน  จึงไปขอพึ่งพระบรม
โพธิสมภารสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 ขอกองทัพมาปราบท๎าวทน 
- ท๎าวทน หนีไปอยูํ ณ บ๎านกุดจอก 
- ท๎าวเชียง เป็นเจ๎าเมืองทง (ท๎าวสูน เป็นอุปฮาด) ขาดการปกครองของ 
นครจําปาศักดิ์มาขึ้นตํอกรุงศรีอยุธยา 

2315 
(จ.ศ.1134) 

พระยากรมทํา  พระยาพรหม  “เมืองทุํง”  มีชัยภูมิไมํเหมาะที่จะขยายเป็นเมือง
ใหญ ํ(ตั้งอยูํริมฝั่งแมํนํ้าเซ) จึงหารือ ท๎าวเชียง และท๎าวสูน 
- ย๎ายเมืองทุํง ไปตั้งใหมํที่ดงเท๎าสาร (ที่ตั้งเมืองเกําของตําบลภูมิ) 
- สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชโปรดให๎ตั้ง “ดงเท๎าสาร” เป็นเมืองชื่อวํา 
“เมืองสุวรรณภูมิ” 

สมัยธนบุรี 
(พระเจ๎าตากสิน : 
พ.ศ. 2310 – 2325) 

2318 
(จ.ศ.1137) 

ท๎าวทน (เจ๎าเมืองทุํ งคนเกํา)  ขอตั้ง  “บ๎านกํุม”  ซ่ึงเป็นที่ตั้งเมืองร๎อยเอ็ดเกําขึ้น
เป็นเมือง - สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช โปรดเกล๎าฯ ให๎ยก “บ๎านกํุม”ขึ้นเป็น 
“เมืองร๎อยเอ็ด” ตามนามเมืองเดิม ขึ้นตํอกรุงธนบุรี ตั้ง “ท๎าวทน” เป็น 
“พระยาขัติยะวงศา” เจ๎าเมืองร๎อยเอ็ดคนแรก (ครองเมืองร๎อยเอ็ด 8 ปี 
จนถึง พ.ศ. 2326 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬา
โลกมหาราช 

 

/ตารางที ่1 (ตํอ) ... 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561  - 1 -
              - 1 - 



  
- 2 -      แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 1 ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ) 
พ.ศ. บันทึกเหตุการณ ์ รัชสมัย 

2408 
(จ.ศ. 1227) 

พระยาขัติยะวงศา (จันทร์) เจ๎าเมืองร๎อยเอ็ด  ขอตั้ง “บ๎านลาดกุดยางใหญํ” 
เป็นเมือง 
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  โปรดเกล๎าฯ   ให๎ยกบ๎านลาด  
กุดยางใหญํ  เป็น “เมืองมหาสารคาม”  ขึ้นกับเมืองร๎อยเอ็ด  ให๎ท๎าวมหาไชย
(กวด) บุตรอุปฮาด (สิงห์) เป็น “พระเจริญราชเดช” เจ๎าเมืองมหาสารคาม 

สมัยรัตนโกสินทร์ 
 
(พระจอมเกล๎าฯ : 
พ.ศ. 2394 -2411) 

2433 
(ร.ศ.109) 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว โปรดเกล๎าฯ ให๎แบํงหน๎าที่ข๎าหลวงเป็น 
4 กอง 
- เมืองร๎อยเอ็ด  อยูํในบังคับของข๎าหลวงเมืองอุบลราชธานี  เรียกวํา  “หัวเมือง
ลาวฝุายตะวันออกเฉียงเหนือ” 

(พระจอมเกล๎าฯ : 
พ.ศ. 2411 - 2453) 

2434 
(ร.ศ. 110) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (ทรงพระราชปรารภวํา ... หัวเมืองใน
ราชอาณาเขตที่ได๎แบํงปันไว๎โดยกําหนดแตํกํอนน้ันยังหาสมควรแกํกาลสมัย
ไมํ ...) โปรดเกล๎าฯ ให๎จัดการปกครองใหมํเป็น 4 กอง 
- เมืองร๎อยเอ็ดอยูํในบังคับของข๎าหลวงเมืองลาวกาว  (พระเจ๎าน๎องยาเธอกรม
หลวงพิชิตปรีชากร เป็นข๎าหลวงใหญํ) ตั้งรักษาอยูํ ณ เมืองจําปาศักดิ์ 
- พระยาขัติยะวงษา (เภา) ผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด ถึงแกํกรรม 

2435 
(ร.ศ. 111) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  โปรดเกล๎าฯ  ให๎รวมหัวเมืองเข๎าเป็น
มณฑล ขึ้นตรงตํอกระทรวงมหาดไทย 
- เมืองร๎อยเอ็ด ขึ้นกับมณฑลลาวกาว ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่เมืองอุบลราชธานี 
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ และตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น 
มณฑลอีสาน) 

2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  โปรดเกล๎าฯ  ให๎แยกมณฑลอีสาน
ออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลร๎อยเอ็ดและมณฑลอุบล 
- มณฑลร๎อยเอ็ด มี 3 เมือง คือ เมืองร๎อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 

(พระมงกุฎเกล๎า : 
พ.ศ. 2453 – 2468) 

2465 ให๎รวบรวมมณฑลร๎อยเอ็ด  มณฑลอุบล  มณฑลอุดรขึ้นเป็นภาคอีสานตั้งที่
บัญชาการภาคที่มณฑลอุดร 

2468 ให๎ยุบเลิกภาคอีสานเปลี่ยนเป็น มณฑลร๎อยเอ็ด มณฑลอุบล มณฑลอุดรตามเดิม 
โดยมณฑลร๎อยเอ็ดมีพระยาแก๎วโกรพ (ทองสุข ผลลัพธ์ทิน) เป็นสมุหเทศาภิบาล 

2469 ให๎ยุบมณฑลร๎อยเอ็ด  มณฑลอุบล  มณฑลอุดร  เป็นจังหวัดร๎อยเอ็ด  จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอุดร ให๎ขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา 
- จังหวัดร๎อยเอ็ด มีมหาอํามาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์
(ทอง จันทรางศุ) ดํารงตําแหนํงผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด 

(พระปกเกล๎า: 
พ.ศ. 2468 – 2484) 
 
 
ทรงสละราชสมบัติ 
2 มีนาคม 2477 

2475 เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

/ตารางที ่1 (ตํอ)



 
ตารางท่ี 1 ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ) 

พ.ศ. บันทึกเหตุการณ ์ รัชสมัย 
2476 รัฐบาลออกพระราชบัญญัติวําด๎วยระเบียบบริหารราชการแหํงราชอาณาจักร

สยาม  พุทธศักราช 2476 
- จัดระเบียบบริหารราชการสํวนภูมิภาค เป็น จังหวัด และอําเภอ 
- จังหวัดร๎อยเอ็ด มี 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด อําเภอธวัชบุรี 
อําเภอเสลภูมิ อําเภอโพนทอง อําเภออาจสามารถ อําเภอพนมไพร 
อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
- มหาอํามาตย์โท พระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร  คเณจร) ดํารงตําแหนํง  
ผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด 

(พระปกเกล๎า: 
พ.ศ. 2468 – 2484) 
 
 
ทรงสละราชสมบัติ 
2 มีนาคม 2477 

1.1.2 ตราประจ าจังหวัด  

 
ประกอบด๎วยสัญลักษณ์รูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ตัวเลข 101  

และรวงข๎าวหอมมะลิ  ความหมาย : พลาญชัย เป็นบึงน้ําใสสะอาดตั้งอยูํกลางเมือง บํงบอกวําประชาชนชาว
จังหวัดร๎อยเอ็ดมีน้ําใจโอบอ๎อมอารี รักความสงบและมีความเป็นอยูํที่เรียบงําย รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ศาลหลักเมือง เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวร๎อยเอ็ด  พระมหา
เจดีย์ศรีชัยมงคล บํงบอกถึงความเป็นเมืองแหํงพระพุทธศาสนาที่เจริญรุํงเรือง ตัวเลข 101 แสดงถึงความ
เป็นเมืองใหญํในอดีตที่ช่ือสาเกตนคร  รวงข๎าวหอมมะลิ เป็นผลิตผลทางการเกษตรช้ันเลิศที่มีช่ือเสียง 
ไปทั่วโลก จากทุํงกุลาร๎องไห๎จังหวัดร๎อยเอ็ด 

1.1.3 ดอกไม้ประจ าจังหวัด  คือ ดอกอินทนิลบก หมายถึง ความเจริญรุํงเรือง อายุยืนนานใบสี 
เขียวเข๎ม ลักษณะใบเดี่ยว ดอกสีมํวง มํวงชมพู มีฉายานามวําเป็น "ราชินีดอกไม๎"( Queen's Flower )  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ 1.1.4 คําขวัญจังหวัด ... 
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1.1.4 ค าขวัญประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม  เรืองนามพระสูงใหญ่  
    ผ้าไหมสาเกต    บุญผะเหวดประเพณี 
    มหาเจดีย์ศรีชัยมงคล   งามน่ายลบึงพลาญชัย  
    เขตกว้างไกลทุ่งกุลา   โลกลือชาข้าวหอมมะลิ 

1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
“จังหวัดร๎อยเอ็ด” ตั้งอยูํตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ระหวํางเส๎น

รุ๎งที่ 15  องศา  24  ลิปดา  ถึง 16  องศา  19 ลิปดา  และเส๎นแวงที่  103  องศา  17  ลิปดา  ถึง 104  องศา
22 ลิปดา ทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธ์ุและมุกดาหาร ทิศใต๎ติดจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวันออก
ติดจังหวัดยโสธร ทิศตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคาม  อยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร  ระยะทาง  516 
กิโลเมตร  มีพื้นที่  8,299.46  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  5,187,156  ไรํ คิดเป็นร๎อยละ  5.1  ของภาค
จัดเป็นลําดับที่ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลําดับที่ 23 ของประเทศ 

 

 
 

/ 1.2.1 อาณาเขต ... 



1.2.1  อาณาเขต  
จังหวัดร๎อยเอ็ด มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตํางๆ ดังนี ้ 

 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ อําเภอกมลาไสย  อําเภอรํองคํา  และอําเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธ์ุ  และ
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศใต ๎ ติดตํอกับ อําเภอชุมพลบุรี อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร์ และอําเภอราศีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุม อําเภอเมืองยโสธร  และอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัด
ยโสธร  

ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  อําเภอวาปีปทุม  และอําเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
อ าเภอ พื้นที ่(ตร.กม.) ระยะทาง (กม.) จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน 

อ.เมืองร๎อยเอ็ด 493.60 0 15 201 
อ.เกษตรวิสัย 580.13 48 13 174 
อ.จตุรพักตรพิมาน 521.99 26 12 150 
อ.ธวัชบุรี 374.00 11 12 147 
อ.พนมไพร 519.30 64 13 160 
อ.โพนทอง 719.15 47 14 196 
อ.เสลภูมิ 792.34 32 18 235 
อ.สุวรรณภูมิ 1,107.04 52 15 199 
อ.อาจสามารถ 454.44 34 10 139 
อ.ปทุมรัตต์ 356.94 85 8 101 
อ.หนองพอก 599.47 73 9 120 
อ.เมืองสรวง 209.44 26 5 49 
อ.โพธ์ิชัย 394.31 53 9 112 
อ.โพนทราย 215.85 82 5 57 

อ.เมยวดี 180.59 72 4 43 
อ.ศรีสมเด็จ 217.67 27 8 82 
อ.จังหาร 165.10 9 8 110 
อ.เชียงขวัญ 127.20 12 6 66 
อ.หนองฮี 132.00 78 4 54 
อ.ทุํงเขาหลวง 138.90 22 5 51 

รวม 8,299.46  193 2,446 

ท่ีมา : ที่ทําการปกครองจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

/ 1.3 ลักษณะ ... 
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน

กลางประมาณ 130 - 160 เมตร ซึ่งสภาพพื้นที่ และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร๎อยเอ็ด สามารถแบํงได๎
ดังนี ้

1. บริเวณภูเขาตอนเหนือของจังหวัด  สภาพเป็นพื้นที่ปุาไม๎และภูเขาเตี้ยๆ  อยูํในท๎องที่อําเภอ
หนองพอก อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอโพนทอง และอําเภอเมยวดี 

2. บริเวณที่ราบสูง  สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืน  อยูํบริเวณตอนกลางของจังหวัด 
ในเขตท๎องที่อําเภอเสลภูมิ  อําเภออาจสามารถ  อําเภอเมืองสรวง  อําเภอจตุรพักตรพิมาน  อําเภอเมือง
ร๎อยเอ็ด อําเภอธวัชบุรี อําเภอเชียงขวัญ อําเภอทุํงเขาหลวง อําเภอศรีสมเด็จ และอําเภอจังหาร 

3. บริเวณที่ราบลุํม เป็นที่ราบริมฝั่งแมํน้ํา ซึ่งเป็นที่ราบต่ํารูปกระทะ  ที่เรียกวํา  “ทุํงกุลาร๎องไห๎ ”
ครอบคลุมพื้นที่ตอนลํางของจังหวัดในท๎องที่อําเภอปทุมรัตต์  อําเภอเกษตรวิสัย  อําเภอสุวรรณภูมิ  อําเภอ
พนมไพร อําเภอโพนทราย และอําเภอหนองฮี 

 ทิศเหนือ มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ และพื้นที่ปุา สํวนใหญํเป็นพื้นที่ลุํมน้ําของลํานํ้ายัง  สภาพ
พื้นที่ลาดเท จากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเข๎าหาลํานํ้ายัง 

 ทิศใต้  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุํมแอํงกระทะของทุํงกุลาร๎องไห๎  สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎เข๎าหาแมํน้ํามูล 

 ทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงลูกคลื่นลอนต้ืน  ระหวํางแมํน้ําชีกับลํานํ้ายัง  สภาพ
พื้นที่ลาดเทเข๎าหาแมํน้ําชีและลํานํ้ายัง 

 ทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงลูกคลื่นลอนต้ืน  ต๎นน้ําลํานํ้าสาขาของแมํน้ําชี  สภาพ
พื้นที่ลาดเท จากทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือและตะวันออก เข๎าหาแมํน้ําชี 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดร๎อยเอ็ด  อยูํภายใต๎อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเป็นฤดูกาล

2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกวํา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  อิทธิพลของลม
มรสุมนี้จะทําให๎บริเวณพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ดประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห๎งแล๎ง  และมรสุมอีก
ชนิดหนึ่งคือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ลมมรสุมนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต๎เป็นสํวนใหญํในชํวงฤดูฝนทําให๎
อากาศชํุมช้ืนและมีฝนตกทั่วไป 

สําหรับภูมิอากาศทั่วไป จังหวัดร๎อยเอ็ดมีอากาศร๎อนจัดและแห๎งแล๎งในฤดูร๎อนและมีอากาศหนาว
เย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 3 ฤด ูคือ 

ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม 
 
 

/ตารางที ่3 ... 



ตารางท่ี 3  แสดงลักษณะภูมิอากาศ 

ข้อมูลภูมิอากาศท่ีส าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปีเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส 21.75 (ม.ค.) – 30.41 (พ.ค.) 27.56 
ความช้ืนสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 61.50 (ม.ีค.) – 84.31 (ก.ย.) 73.1 
ความเร็วลม น๏อต 1.78 (ก.ย.) – 4.21 (ธ.ค.) 2.53 
เมฆปกคลุม (0 – 10 อ๏อกต๎า) 2.92 (ม.ค.)– 8.46 (ก.ค.) 6.01 
ปริมาณการระเหยจากถาด มิลลิเมตร 5.76 (มี.ค.)– 3.73 (ก.ย.) 4.66 
ปริมาณการระเหยจากพืช -  -   - 

1.4.1 ปริมาณน้ าฝน 
ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดร๎อยเอ็ด ระหวํางปี 2555 - 2558 จะอยูํในชํวง  1,051.70  มม. ถึง

1,606.50 มม. ปริมาณน้ําฝนสูงสุด  359.70  มม. ในเดือน  กันยายน  2556 และในปี  2558 จังหวัดร๎อยเอ็ด 
มีฝนตก  จํานวน  104 วัน ปริมาณน้ําฝนที่วัดได๎  1,051.70  มม. ปริมาณน้ําฝนสูงสุด  305.70  มม.ในเดือน
สิงหาคม 2558 

ตารางท่ี 4 ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันฝนตกในจังหวัดร๎อยเอ็ด ระหวํางปี 2555 – 2558 

ปี พ.ศ. ปริมาณน้ าฝน(มิลลิเมตร) จ านวนวันฝนตก(วัน) 
2555 1,204.10 110 
2556 1,606.50 107 
2557 1,441.10 102 
2558 1,051.70 104 
เฉลี่ย 1,325.85 105.75 

ตารางท่ี 5 สถิติปริมาณน้ําฝน ป ี2555 – 2558 
ปี/

เดือน 
ปริมาณน้ าฝน รวมทั้ง

ป ี(มม.) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2555 69.3 17.3 17.3 92.3 256.0 55.2 82.0 296.2 201.4 70.6 45.7 0.8 1,204.10 

2556 17.5 0 33.4 12.2 262.7 196.4 330.9 295.8 395.7 54.3 0.2 7.4 1,606.50 

2557 0 0.5 42.8 72.7 127.1 313.3 275.6 160.6 359.5 86.5 0.8 1.7 1,441.10 

2558 0 42.1 43.2 54.9 71.7 47.8 192.0 305.7 126.5 148.2 19.6 0 1,051.70 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาร๎อยเอ็ด 
1.4.2 อุณหภูมิ 

อุณหภูมิของจังหวัดร๎อยเอ็ด ระหวํางปี 2555 - 2558 โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยูํในชํวง
27.29 องศาเซลเซียส ถึง 28.76 องศาเซลเซียส โดยในปี 2558 มีอุณหภูมิต่ําสุด  12.40  องศาเซลเซียสและ
ในปี 2558 มีอุณหภูมิสูงสุด 42.20 องศาเซลเซียส ในเดือน เมษายน 

 

/ตารางที ่6 ...
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ตารางท่ี 6 อุณหภูม ิต่ําสุดและสูงสุด ระหวํางป ี2555 – 2558 

ปี พ.ศ. 
อุณหภูมิต่ าสุด 

(องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมิสูงสุด 

(องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 

(องศาเซลเซียส) 
2555 14.20 38.00 27.29 
2556 12.00 41.00 27.89 
2557 15.20 36.30 28.00 
2558 12.40 42.20 28.76 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาร๎อยเอ็ด 
ตารางท่ี 7 อุณหภูมิต่ําสุด – สูงสุด ป ี2555 – 2558 

ปี/เดือน 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

ปี 2555 2556 2557 2558 
ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด 

มกราคม 15.70 34.10 14.00 33.20 15.20 29.00 12.40 35.00 
กุมภาพันธ์ 14.20 35.00 19.10 38.30 20.00 32.50 15.10 37.30 
มีนาคม 18.50 37.20 18.50 39.90 24.10 36.30 22.20 37.80 
เมษายน 19.50 38.00 22.10 41.00 25.20 36.10 19.00 42.20 
พฤษภาคม 22.00 36.00 22.80 39.90 26.00 36.10 23.80 39.90 
มิถุนายน 23.10 35.50 22.50 36.90 25.80 34.20 23.50 40.50 
กรกฎาคม 23.20 34.20 23.20 35.80 25.20 32.50 22.60 39.60 
สิงหาคม 23.50 35.10 22.80 34.20 25.20 32.40 23.20 35.70 
กันยายน 22.70 34.80 23.20 33.00 24.80 32.40 23.00 35.10 
ตุลาคม 21.50 33.50 19.60 33.00 23.70 32.40 21.40 34.50 
พฤศจิกายน 19.60 32.20 16.70 34.80 22.10 32.70 20.10 35.60 
ธันวาคม 15.40 30.50 12.00 32.10 18.30 29.80 15.00 35.70 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาร๎อยเอ็ด 

1.5  ลกัษณะของดิน  
เนื่องจากจังหวัดร๎อยเอ็ดต้ังอยูํบนแอํงโคราช  (Khorat basin) ที่มีรูปรํางคล๎ายจานเข๎าไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต๎ หินที่รองรับเบื้องลํางสํวนใหญํจะเป็นหินทราย  หินกรวดมนและหินซิลท์  ที่มีช้ันหินเกลือ
แทรกอยูํ หินตําง ๆ เหลําน้ีเป็นตัวกําเนิดสําคัญของดินชนิดตํางๆ ของจังหวัด ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 67
ชุดหิน  สํวนใหญํแล๎วจะเป็นดินที่มักจะมีทรายปน  หรือคํอนข๎างเป็นทราย  ซึ่งเป็นวัตถุที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ โดยแบํงออกเป็นสามประเภทตามสภาพธรณีสัญฐานและลักษณะการกํอกําเนิดของดินได๎ ดังนี ้ 

1. บริเวณที่ราบลุํม  (Alluvial plain) พบในบริเวณที่มีแมํน้ําและลําห๎วยไหลผําน  ซึ่งน้ําจะพัดพา
เอาดิน ทรายแปูง และทรายกรวด มาทับถมเกิดเป็นที่ราบลุํมตามแนวยาวของลํานํ้า  ที่ราบลุํมที่สําคัญของ
จังหวัดร๎อยเอ็ด แบํงออกได๎เป็น 3 แหํง คือ 

/- บริเวณที่ราบลุํม ... 



 - บริเวณที่ราบลุํมลํานํ้าชี ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎
ของจังหวัด บริเวณนี้จะพบสันดินริมน้ําสํวนใหญํเป็นดินรํวนหรือดินทราย ถัดลงไปจะเป็นที่ราบเรียบอันเป็น
ที่สะสมของดินตะกอนเนื้อละเอียดตําง ๆ อยูํในท๎องที่อําเภอจังหาร กิ่งอําเภอเชียงขวัญ อําเภอเมือง
ร๎อยเอ็ด อําเภอธวัชบุรี อําเภอเสลภูม ิอําเภออาจสามารถ และอําเภอพนมไพร 
 - บริเวณที่ราบลุํมทางตอนใต๎ของจังหวัด เป็นแนวตามลําเสียวใหญํและลําพลับพลาขยาย
กว๎างขึ้นเรื่อยๆ  ในบริเวณที่ลํานํ้าทั้งสองไหลบรรจบกับลํานํ้ามูล  เกิดเป็นที่ราบลุํมที่เรียกกันวําทุํงกุลา
ร๎องไห๎  ในฤดูฝนนํ้าจะทํวมอยูํเป็นเวลานาน  ดินที่อยูํตามริมฝั่งแมํน้ําสํวนใหญํจะเป็นดินรํวนแห๎ง ดินทราย 
สํวนบริเวณที่ลุํมต่ําจะมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวและจะมีการสะสมเกลือในปริมาณคํอนข๎างสูง  ดินเหลําน้ีอยูํใน
เขตท๎องที่อําเภอจตุรพักตรพิมาน  อําเภอปทุมรัตต์  อําเภอเกษตรวิสัย  อําเภอสุวรรณภูมิ  อําเภอโพนทราย
และอําเภอหนองฮี 
 - บริเวณที่ราบลุํมลํานํ้ายัง  ซึ่งเป็นที่ราบลุํมแคบ  ๆ ทางด๎านตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัด ในเขตท๎องที่อําเภอเมยวดี อําเภอโพนทอง และอําเภอเสลภูมิ บริเวณเหลําน้ีดินสํวนใหญํจะมีเนื้อดิน
เป็นดินรํวน หรือดินทราย ซึ่งน้ําพัดพามาจากเนินเขาใกล๎เคียง 
 2. บริเวณพื้นที่เกือบราบ  (Planation Surface) เกิดจากการกัดกรํอนของหินพื้นตํางๆ  
ในอดีตทําให๎เกิดการปรับตัวของระดับพื้นที่ ซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 2 บริเวณ คือ  
 - บริเวณที่ราบเรียบ  จะพบเป็นเขตติดตํอกับบริเวณที่ราบลุํมของลํานํ้าตํางๆ  ดินที่พบใน
บริเวณนี้สํวนใหญํเป็นดินรํวน หรือดินทราย ซึ่งเกิดจากการที่ตะกอนถูกพัดพามาจากที่ราบสูงตอนบนหรือ
บริเวณที่ลูกคลื่นลอนราบ  พบในเขตพื้นที่อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด  อําเภอธวัชบุรี  อําเภออาจสามารถ  อําเภอ
สุวรรณภูมิ และอําเภอหนองฮี 
 - บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นลอนราบ บริเวณเหลําน้ีเป็นที่ดอนตํางๆ ของจังหวัด  การเกิดเป็นลูก
คลื่นตํางๆ ดังกลําวเป็นผลมาจากการตัดผําของลํานํ้าตํางๆ ซึ่งในปัจจุบันอาจคงสภาพลํานํ้าให๎เห็นหรืออาจ
ไมํเห็นก็ได ๎ลักษณะดินสํวนใหญํจะเป็นดินรํวนหรือดินทราย  และบางแหลํงจะพบดินลูกรัง  ซึ่งเกิดจากการ
สลายตัวของหินดินดานเบื้องลํางในบริเวณเหลําน้ีบางแหลํงจะพบหินพื้น (Bed rock) อยูํต้ืนกวํา 1 เมตรโดย
เฉลี่ยแล๎วจะพบอยูํระหวําง 1-3 เมตร ในเขตท๎องที่อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอโพนทอง  อําเภอหนองพอก  อําเภอ
ศรีสมเด็จ อําเภอปทุมรัตต์ และอําเภออาจสามารถ 
 3. บริเวณที่เนินเขาหรือภูเขา  (Hills and mountains) พบเฉพาะบริเวณตอนเหนือของ
จังหวัด เนินเขาหรือภูเขาเหลําน้ีจะมีความสูงตั้งแตํ 200 - 600 เมตร จากระดับน้ําทะเลในเขตท๎องที่อําเภอ 
โพธ์ิชัย อําเภอโพนทอง และอําเภอหนองพอก ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นภูเขาหินทรายที่มีลักษณะยอดเรียบ 

1.5.1 ทรัพยากรแร่ธาต ุ 
จังหวัดร๎อยเอ็ดมีทรัพยากรแรํธาตุที่สําคัญ ดังนี ้
 
 

/ เกลือหิน ... 
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เกลือหิน 
- พบที่อําเภอจตุรพักตรพิมาน ธวัชบุรี ศรีสมเด็จ เกษตรวิสัย และอําเภอสุวรรณภูมิ 
- ปริมาณสํารอง 250,000 ล๎านตัน  - ประโยชน์สํวนใหญํนําไปผลิตโซดาไฟ และเครื่องปรุงอาหาร 

ฟอสเฟต 
- พบที่บ๎านเหลําขาม ตําบลสีแก๎ว อําเภอเมือง และบ๎านโพนครกน๎อย  ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ 
- ปริมาณสํารอง 74,000 ตัน  - ประโยชน์ใช๎ในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมี 

โพแทช 
- พบที่อําเภอจตุรพักตรพิมาน และอําเภอเกษตรวิสัย  - ปริมาณสํารอง 48,000 ล๎านตัน 
- ประโยชน์ใช๎ในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมี 

ทรายก่อสร้าง 
- ขุดหรือดูดในแมํน้ํามูล  แมํน้ําชี  และลํานํ้ายัง  ในเขตอําเภอทุํงเขาหลวง   อําเภอ จังหาร   อําเภอ  

พนมไพร   อําเภอ โพนทราย   อําเภอ โพนทอง   อําเภอ เมยวดี   อําเภอ สุวรรณภูมิ   อําเภอ เสลภูมิและ  
อําเภออาจสามารถ 

- ปริมาณสํารอง 434 ลูกบาศก์เมตร  - ประโยชน์ใช๎ในการกํอสร๎างทั่วไป 

1.5.2  การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน   จังหวัดร๎อยเอ็ดมีพื้นที่ตามกลุํมประเภทของการใช๎ที่ดิน  
แบํงออกเป็น 5 ลักษณะ และมีพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาอธิบายตามตาราง ดังนี ้

ตารางท่ี 8  แสดงประเภทการใช๎ประโยชน์จากที่ดิน 
ที่ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร)่ ร้อยละ 

1 การเกษตร 3,241,254 62.49 
2 ปุาไม๎   206,865 3.99 
3 แหลํงนํ้า     33,974 0.65 
4 ที่อยูํอาศัย/อ่ืนๆ 1,705,063 32.87 

รวม 5,187,156 100 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ตารางท่ี 9  พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

ที่ พื้นที่ที่พิจารณา ตร.กม. ไร่ 
ร้อยละของพื้นที่

จังหวัด 
1 พ้ืนที่จังหวัด 8,299.46 5,187,156 100.00 
2 พ้ืนที่การเกษตร 5,186.01 3,241,254 62.49 
3 พ้ืนที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 3,788.77 2,367,984 45.65 
4 พ้ืนที่มีศักยภาพพัฒนาระบบชลประทาน 

4.1 พัฒนาแล๎ว โดยกรมชลประทาน 
4.2 พัฒนาแล๎ว โดยสํวนราชการอ่ืน 
4.3 จะต๎องพัฒนาตํอไป 

1,030.24 
263.95 
227.23 
539.06 

643,900 
164,971 
142,018 
336,911 

12.41 
3.18 
2.74 
6.50 

5 พ้ืนที่ชลประทานน้ําน๎อย 2,758.53 1,724,084 33.24 
6 พ้ืนที่พัฒนาโดยสระเก็บน้ําชุมชน (ขนาด 0.2 mcm) 1,397.23 873.270 16.84 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดร๎อยเอ็ดและโครงการชลประทานจังหวัดร๎อยเอ็ด 

/1.6 ลักษณะแหลํงน้ํา ... 



1.6 ลักษณะแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าท่ีส าคัญ : จังหวัดร๎อยเอ็ดมีพื้นที่อยูํในเขตลุํมน้ําชีและมูล มีพื้นที่รับน้ําฝนทั้งสิ้น 8,299.46

ตร.กม.  หรือประมาณ  5,187,156  ไรํ มีแมํน้ําที่สําคัญ  ได๎แกํ แมํน้ําชี  แมํน้ํายัง  แมํน้ํามูลลํานํ้าเสียว ลํานํ้า
พลับพลา ลํานํ้าเตา มีพื้นที่ในเขตชลประทาน 504,915 ไรํ มีแหลํงกักเก็บน้ํา จํานวน 1,737 แหํง ได๎แกํ 

1. แหลํงน้ําชลประทาน 467 แหํง (ฝายขนาดใหญํ 3 แหํง / อํางเก็บน้ําขนาดกลาง  12 แหํง /  
อํางเก็บน้ําขนาดเล็กประเภทอํางและฝาย 312 แหํง/โครงการพระราชดําริ  10 แหํง/สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟูา 
137 แหํง) 

2. แหลํงน้ําขนาดเล็ก  1,263  แหํง  (หนองน้ําและคลองธรรมชาติขนาดเล็ก  1,046  แหํง  / 
แก๎มลิงและหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญํ 110 แหํง / ลํานํ้าสาขาตํางๆ 105 แหํง / โครงการปูองกันอุทกภัย
2 แหํง) 

จังหวัดมีลํานํ้าธรรมชาติที่สําคัญไหลผําน ได๎แกํ แมํน้ําชี แมํน้ํายัง แมํน้ํามูล ลํานํ้าเสียว  ลํานํ้า
พลับพลา ลํานํ้าเตา นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้ําชลประทานที่ได๎สร๎างขึ้น  เชํน อํางเก็บน้ําขนาดกลาง  12 แหํง 
อํางเก็บน้ําขนาดเล็ก 224 แหํง และฝายคอนกรีต 83 แหํง คูคลอง 139 แหํงทํานบ 7 แหํง สระหนอง  บึงอีก
จํานวน 791 แหํงที่สร๎างเก็บไว๎ใช๎ตลอดปี  แตํยังขาดแคลนอีกมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทําการเกษตรที่
ต๎องใช๎น้ําจากธรรมชาติเป็นหลัก แม๎แตํน้ําต๎นทุนที่มีอยูํก็ยังนํามาใช๎ได๎ไมํทั่วถึง  รวมทั้งในปัจจุบันเกิดความ
เสื่อมโทรมของแหลํงน้ํา เกิดปัญหาอุทกภัยที่ขยายพื้นที่มากข้ึนและยาวนานข้ึน การบริหารจัดการน้ําที่ยังไมํ
มีประสิทธิภาพสํงผลให๎เกิดการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร อุปโภค - บริโภค และเกิดภัยแล๎ง 

มีแหลํงน้ําตามธรรมชาติที่มีความสําคัญตํอความเป็นอยูํของประชาชน ประกอบด๎วย 
- ลํานํ้าชี  มีต๎นกําเนิดที่จังหวัดชัยภูมิ  เป็นแมํน้ําสายหลักของจังหวัดร๎อยเอ็ด  ไหลผําน 

อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ อําเภอธวัชบุรี อําเภอเสลภูมิ อําเภอทุํงเขาหลวง อําเภออาจสามารถ  อําเภอ
พนมไพร มีน้ําไหลตลอดปีและในปีที่มีฝนตกชุกน้ําจะเอํอล๎นทํวมฝั่ง  สร๎างความเสียหายแกํพื้นที่การเกษตร
โดยเฉพาะบริเวณลํานํ้าชีในเขตอําเภอเสลภูมิ แตํในฤดูแล๎งน้ําน๎อยและมีระดับน้ําต่ํา 

- ลํานํ้ายัง  ไหลผํานอําเภอโพนทอง  และอําเภอเสลภูมิ  แล๎วไหลไปรวมกับแมํน้ําชีที่อําเภอ 
เสลภูมิ ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามาก และจะไหลหลากอยํางรวดเร็ว  และมักจะเอํอทํวมพื้นที่การเกษตรอยูํ
เสมอ สํวนฤดูแล๎งน้ําแห๎งขอดเป็นชํวงๆ 

- ลําเสียวใหญํ  ไหลผํานอําเภอปทุมรัตต์  อําเภอเกษตรวิสัย  อําเภอสุวรรณภูมิ  และอําเภอ 
โพนทราย แล๎วไหลไปรวมกับแมํน้ํามูลที่จังหวัดศรีสะเกษ ฤดูแล๎งปริมาณน้ําน๎อย แตํในฤดูฝนนํ้าจะเอํอทํวม 

- ลําเสียวน๎อย ไหลผํานเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอเกษตรวิสัย  และไหลไปรวมกับลํา
น้ําเสียวใหญํที่อําเภอสุวรรณภูมิ จะมีน้ําเฉพาะในฤดูฝนเทํานั้น ฤดูแล๎งน้ําจะแห๎งขอดเกือบตลอดสาย 

- ลํานํ้าเตา ไหลผํานอําเภอปทุมรัตต์ และไหลไปรวมกับลํานํ้าเสียวใหญํที่อําเภอเกษตรวิสัย 
- ลําพลับพลา ไหลผํานอําเภอเกษตรวิสัย ไปรวมกับแมํน้ํามูลที่อําเภอสุวรรณภูมิในฤดูแล๎งน้ํา

มักจะแห๎งขอดและรสกรํอย เพราะไหลผํานบริเวณที่ดินเค็ม 
 

/ แมํน้ํามูล ... 
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- แมํน้ํามูล  ไหลผํานตอนใต๎ของจังหวัดร๎อยเอ็ด  ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ  และอําเภอ  
โพนทราย เป็นแนวแบํงเขตจังหวัดร๎อยเอ็ดกับจังหวัดสุรินทร์ 

- ลําห๎วยแกวใหญํ ไหลผํานอําเภอหนองพอกและอําเภอเสลภูมิ 
นอกจากนี้ยังมีลําธารเล็ก ๆ อีกจํานวนมาก  ซึ่งเป็นทางน้ําที่มีน้ําเฉพาะในฤดูฝนกระจายอยูํ

ทั่วไป ตลอดจนบึงและหนองน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ บึงกิ่ว บึงโดน บึงเกลือ เป็นต๎น 
3. ปริมาณน้ํา 
- ปริมาณน้ําฝนจังหวัดร๎อยเอ็ด ปี 2558 วัดได ๎1,051.70 มม. 
- ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 14,357.20 มม./ป ี
- ปริมาณน้ําทํารายปีเฉลี่ยทั้งหมด 2,959.67 ล๎าน ลบ.ม. 
- ปริมาณน้ําทําจากลุํมน้ําตอนบนไหลํผํานได๎ 8,425.50 ล๎าน ลบ.ม. 
- ปริมาณน้ําที่เก็บกักได๎ 4,179 ล๎าน ลบ.ม. 

4. ความต๎องการใช๎น้ําในด๎านตํางๆ (เชํน ด๎านเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค – บริโภค ฯลฯ) 
- น้ําอุปโภค บริโภค 77.61 ล๎าน ลบ.ม.  - น้ําอุตสาหกรรม 8.71 ล๎าน ลบ.ม. 
- น้ําปศุสัตว์ 7.34 ล๎าน ลบ.ม.            - น้ําเพื่อการเกษตร 2,889.73 ล๎าน ลบ.ม. 

ตารางท่ี 10 แสดงปริมาณน้ําในอํางเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ล าดับ
ที่ 

อ่างเก็บน้ า อ าเภอ 
 

ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าในอ่างฯ 
ปริมาณน้ า
ปัจจุบัน 

% น้ าในอ่าง 

1 อํางฯ ห๎วยแอํง อ.ศรีสมเด็จ 22.299 22.937 102.86 
2 อํางฯ หนองหญ๎าม๎า อ.เมืองร๎อยเอ็ด 2.117 3.468 163.82 
3 อํางฯ ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 5.007 4.760 95.07 
4 อํางฯ ห๎วยแล๎ง อ.จตุรพักตรพิมาน 4.414 5.452 123.00 
5 อํางฯ ห๎วยวังนอง อ.หนองพอก 11.492 5.429 47.44 
6 อํางฯ ห๎วยกุดแคน อ.จตุรพักตรพิมาน 1.992 2.496 125.05 
7 อํางฯ ห๎วยกุดแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 2.806 3.142 111.97 
8 อํางฯ ห๎วยจานใต๎ อ.ปทุมรัตต์ 5.795 0.521 8.99 
9 อํางฯ หนองผือ อ.พนมไพร 4.178 0.000 0.00 
10 อํางฯ หนองทําจอก อ.สุวรรณภูมิ 0.988 1.007 101.92 
11 อํางฯ ห๎วยพุงใหญํ อ.หนองพอก 7.80 6.432 82.46 

รวม 68.892 55.644  

ท่ีมา : โครงการชลประทานจังหวัดร๎อยเอ็ด  ข๎อมูล ณ วันที่ 7  ตุลาคม  2559 
 
 
 

/ 1.6.1 ทรัพยากร ... 



1.6.1 ทรัพยากรน้ าบาดาล 
ตารางท่ี 11  แสดงศักยภาพแหลํงน้ําบาดาลจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ประเภท 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 

ความ
หนา 
(ม.) 

สัมประสิทธิ์การกักเก็บ 
ปริมาณน้ าที่กัก
เก็บ (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําที่
เพ่ิมเติมในแตํละ

ปี (ลบ.ม./ปี) Min. Max Avg. 

ชั้นหินให๎น้ําตะกอนน้ําพา 889,814,107 20 0.1200 0.1500 0.1350 2,402,364,967 360,354,745 
ชันหินให๎น้ําตะกอนพักน้ํา 415,813,465 40 0.0700 0.1000 0.0850 1,413,765,781 106,032,434 
ชั้นหินให๎น้ําหินชุด 
ภูทอก/มหาสารคาม 

4,996,879,339 100 0.0003 0.0126 0.0091 4,569,324,927 100,068,212 

ชั้นหินให๎น้ําหินชุดโคกกรวด 1,185,670,528 100 0.0003 0.0126 0.0091 1,084,209,214 23,744,182 
ชั้นหินให๎น้ําหินชุดภูพาน 225,235,115 100 0.0005 0.0007 0.0006 7,333,029 219,991 
ชั้นหินให๎น้ําชุดเสาขั้ว 136,749,380 100 0.0005 0.0008 0.0007 7,434,095 223,023 
ชั้นหินให๎น้ําชุดพระวิหาร 516,277 100 0.0003 0.0005 0.0004 20,651 620 

รวม 7,850,678,211     9,484,452,664 590,643,210 

ปริมาณนํ้ากักเก็บ                                                 9,484,452,664  ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณนํ้าที่เติมเข๎าสูํชั้นนํ้าบาดาลทุกปีเฉลี่ย                    590,643,210  ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณนํ้าที่เติมเข๎าสูํชั้นนํ้าบาดาลทุกปีเฉลี่ยร๎อยละ                       6.23  ของปริมาณการกักเก็บ 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี 

1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม ้
จังหวัดร๎อยเอ็ดมีพื้นที่ปุาสํวนใหญํอยูํทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอําเภอหนองพอก  อําเภอ  

โพนทอง อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอเมยวดี และอําเภอเสลภูมิ  สํวนทางตอนใต๎ของจังหวัดมีพื้นที่ปุาไม๎อยูํในเขต
อําเภอพนมไพร อําเภออาจสามารถ และอําเภอธวัชบุรี ชนิดไม๎สํวนใหญํเป็นไม๎ยาง  ไม๎เหียง  ไม๎ตะแบก และ 
ไม๎ประดูํ  ซึ่งพื้นที่ปุาไมํคงเหลือในพื้นที่ จังหวัดร๎อยเอ็ด ปัจจุบันเหลืออยูํประมาณร๎อยละ  3.97  หรือ
ประมาณ 195,107.75 ไรํ 

ตารางท่ี 12  พื้นที่ปุาไม๎จังหวัดร๎อยเอ็ดมีสภาพเป็นปุา 

ปี พ.ศ. พื้นที่จังหวัด (ไร)่ พื้นที่ป่า (ไร่) คิดเป็นร้อยละ (ของจังหวัดทั้งหมด) 
2556 5,187,156 195,107.75 3.71 
2557 5,187,156 191,750.31 3.70 
2558 5,187,156 203,762.51 3.93 
2559 5,187,156 206,865.08 3.99 
2560 5,187,156 206,865.08 3.99 

ท่ีมา : สํานักจัดการที่ดินปุาไม๎ กรมปุาไม๎  
หมายเหตุ : 1. สภาพพื้นที่ปุา ปี พ.ศ. 2558-2560 ได๎มาจากข๎อมูลภาพถํายดาวเทียมไทยโชต

บันทึกภาพระหวําง ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 จํานวน 105 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 
276,423,329.98 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 85.44  ของพื้นที่ประเทศ และข๎อมูลภาพถํายดาวเทียม Landsat 8 
บันทึกภาพปี พ.ศ. 2558 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 47,105,369.67 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 14.56  

 
 
 

/ 2. ข๎อมูลพื้นที ่... 
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   2. ข๎อมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช๎สําหรับคํานวณร๎อยละของพื้นที่ปุา
ไม๎ปี พ.ศ. 2558 อ๎างอิงจาก สํานักบริหารการปกครองท๎องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 
พ.ศ. 2556 โดยประเทศไทยมีพื้นที่เทํากับ 517,645.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไรํ 

ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดร้อยเอ็ดกระจายอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 10 อ าเภอ จ านวน 10 ป่า ได้แก ่
1. ปุาสงวนแหํงชาติ ปุาดงมะอี่  อยูํในท๎องที่อําเภอโพนทอง  อําเภอเมยวดี  อําเภอหนอง   อําเภอ  

เสลภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด 
2. ปุาสงวนแหํงชาติปุาดงผีเผด อยูํในท๎องที่อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด 
3. ปุาสงวนแหํงชาติปุาเป็ดกํา อยูํในท๎องที่อําเภอพนมไพร อําเภอหนองฮี จังหวัดร๎อยเอ็ด 
4. ปุาสงวนแหํงชาติปุาดงหนองกล๎า อยูํในท๎องที่อําเภอทุงํเขาหลวง อําเภอธวัชบุรี อําเภอ 

อาจสามารถ  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
5. ปุาสงวนแหํงชาติปุาคําใหญํและปุาคําขวาง อยูํในท๎องที่อําเภออาจสามารถ จังหวัดร๎อยเอ็ด 
6. ปุาสงวนแหํงชาติปุาดงภูเงินและปุาดงหนองฟูา อยูํในท๎องที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด 
7. ปุาสงวนแหํงชาติปุาดงหันและปุาหนองแวง อยูํในท๎องที่อําเภอพนมไพร จังหวัดร๎อยเอ็ด 
8. ปุาสงวนแหํงชาติปุาอุโมงค์และปุาหนองแวง อยูํในท๎องที่อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด 
9. ปุาสงวนแหํงชาติปุาดงข้ีเหล็ก อยูํในท๎องที่อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด 
10. ปุาสงวนแหํงชาติปุาไม๎ล๎มและปุาโคกหนองบั่ว  อยูํในท๎องที่อําเภอโพนทอง อําเภอหนองพอก

จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ด๎านการเมือง ...



 

2. ด้านการเมือง การปกครอง 
2.1  การปกครอง 

การแบํงการปกครองของจังหวัดร๎อยเอ็ด  : แบํงการปกครองออกเป็น  20 อําเภอ  193  ตําบล 
(รวมตําบลในเมืองร๎อยเอ็ด)  2,446  หมูํบ๎าน   โดยมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  3 รูปแบบการปกครอง
รวม 203 แหํง ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัด  1 แหํง เทศบาล  73 แหํง (เทศบาลเมือง  1 แหํง เทศบาล
ตําบล 72 แหํง) และองค์การบริหารสํวนตําบล 129 แหํง  

ตารางท่ี 13  แสดงข๎อมูลขององค์กรปกครองในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 
ที่ 

 
อ าเภอ 

 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

การปกครอง 
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

ต าบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

ทต. 
(แห่ง) 

ทม. 
(แห่ง) 

อบจ. 
(แห่ง) 

1 อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 493.80 201 15 11 3 1 1 
2 อําเภอเกษตรวิสัย 580.16 174 13 12 3 - - 
3 อําเภอจตุรพักตรพิมาน 522.00 150 12 6 7 - - 
4 อําเภอธวัชบุรี 374.00 147 12 8 5 - - 
5 อําเภอพนมไพร 519.30 160 13 12 2 - - 
6 อําเภอโพนทอง 719.20 196 14 9 6 - - 
7 อําเภอเสลภูมิ 792.34 235 18 7 10 - - 
8 อําเภอสุวรรณภูมิ 1,107.04 199 15 10 6 - - 
9 อําเภออาจสามารถ 454.44 139 10 9 2 - - 
10 อําเภอปทุมรัตต์ 356.90 101 8 6 3 - - 
11 อําเภอหนองพอก 599.50 120 9 8 2 - - 
12 อําเภอเมืองสรวง 209.40 49 5 - 4 - - 
13 อําเภอโพธ์ิชัย 394.30 112 9 6 4 - - 
14 อําเภอโพนทราย 215.86 57 5 3 2 - - 
15 อําเภอเมยวดี 180.59 43 4 - 4 - - 
16 อําเภอศรีสมเด็จ 217.43 82 8 5 3 - - 
17 อําเภอจังหาร 165.10 110 8 4 4 - - 
18 อําเภอเชียงขวัญ 127.20 66 6 5 1 - - 
19 อําเภอหนองฮี 132.00 54 4 3 1 - - 
20 อําเภอทุํงเขาหลวง 138.90 51 5 5 - - - 

รวม 8,299.46 2,446 193 129 72 1 1 

ท่ีมา :  ที่ทําการปกครองจังหวัดร๎อยเอ็ด และสํานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด 
(ข๎อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  2560) 

 

/ 2.2 การเลือกตั้ง ... 
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2.2 การเลือกต้ัง 
การแบํงเขตการเลือกตั้งจังหวัดร๎อยเอ็ดแบํงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร  8 คน และมี

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 1 คน  ดังนี ้
ตารางท่ี 14  แสดงข๎อมูลด๎านการเลือกตั้ง 

เขตการ
เลือกตั้ง 

พื้นที่ที่เขตการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาวุฒิสภา 

1 - อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด  
- อําเภอจังหาร (เฉพาะตําบลปาฝา และตําบลยางใหญํ) 

จํานวน 1 คน จํานวน 1 คนโดยใช๎เขตพื้นที่
ทั้งจังหวัดร๎อยเอ็ดเป็นเขตการ
เลือกตั้ง 

2 - อําเภอโพธ์ิชัย 
- อําเภอธวัชบุรี (เฉพาะตําบลนิเวศน์  ตําบลมะอึ
ตําบลอํุมเม๎า ตําบลหนองพอก ตําบลบึงนคร ตําบล 
ธวัชบุรี ตําบลธงธานี) 
- อําเภอจังหาร (ยกเว๎นตําบลปาฝาและตําบลยางใหญํ) 
- อําเภอเชียงขวัญ 

จํานวน 1 คน ” 

3 - อําเภอโพนทอง 
- อําเภอหนองพอก (เฉพาะตําบลภูเขาทอง ตําบลหนอง
พอก ตําบลกกโพธ์ิ ตําบลบึงงาม และตําบลรอบเมือง) 
- อําเภอเมยวดี 

จํานวน 1 คน ” 

4 - อําเภอเสลภูมิ 
- อําเภอหนองพอก (ยกเว๎นตําบลภูเขาทอง ตําบลหนอง
พอก ตําบลกกโพธ์ิ ตําบึงงาม และตําบลรอบเมือง) 
- อําเภอทุํงเขาหลวง (เฉพาะตําบลทุงํเขาหลวง ตําบล 
บึงงาม และตําบลมะบ๎า) 

จํานวน 1 คน ” 

5 - อําเภอพนมไพร 
- อําเภอธวัชบุรี (ยกเว๎นตําบลนิเวศน์  ตําบลมะอึ ตําบล
หนองพอก ตําบลธวัชบุรี ตําบลธงธานี ตําบลอํุมเม๎าและ
ตําบลบึงนคร) 
- อําเภออาจสามารถ  (เฉพาะตําบลหนํอม  ตําบล 
บ๎านแจ๎ง  ตําบลหนองหม่ืนถําน  ตําบลโพนเมือง และ
ตําบลอาจสามารถ) 
- อําเภอทุํงเขาหลวง (ยกเว๎นตําบลทุํงเขาหลวงตําบล 
บึงงาม และตําบลมะบ๎า) 
- อําเภอหนองฮี (เฉพาะตําบลหนองฮี ตําบลสาวแห) 

จํานวน 1 คน ” 

 
 

/ ตารางที ่14 ... 



ตารางท่ี 14  แสดงข๎อมูลด๎านการเลือกตั้ง (ตํอ) 
เขตการ
เลือกตั้ง 

พื้นที่ที่เขตการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาวุฒิสภา 

6 - อําเภอสุวรรณภูมิ 
- อําเภอโพนทราย 
- อําเภอเมืองสรวง (เฉพาะตําบลหนองหิน) 
- อําเภอหนองฮี (ยกเว๎นตําบลหนองฮี และตําบลสาวแห) 

จํานวน 1 คน จํานวน 1 คนโดยใช๎เขต
พื้นที่ทั้งจังหวัดร๎อยเอ็ด
เป็นเขตการเลือกตั้ง 

7 - อําเภอเกษตรวิสัย 
- อําเภอปทุมรัตต์ 
- อําเภอเมืองสรวง (เฉพาะตําบลกกกุง  ตําบลคูเมือง) 

จํานวน 1 คน ” 

8 - อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
- อําเภอศรีสมเด็จ 
- อําเภออาจสามารถ (ยกเว๎นตําบลหนํอม  ตําบลบ๎านแจ๎ง
ตําบลหนองหม่ืนถําน ตําบลโพนเมืองและตําบลอาจสามารถ)  
- อําเภอเมืองสรวง (ยกเว๎นตําบลหนองหิน ตําบลกกกุง  และ
ตําบลคูเมือง) 

จํานวน 1 คน ” 

ท่ีมา : สํานักงานการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดร๎อยเอ็ด  (ข๎อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559) 

3. ข้อมูลประชากรของจังหวัดร้อยเอ็ด 
3.1 ข้อมูลจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข๎อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนกรกฎาคม  2560 จังหวัดร๎อยเอ็ดมีประชากร
จํานวน  1,307,970  คน   แยกเป็นชาย  651,408  คน   หญิง  656,562  คน  คิดเป็นชายร๎อยละ 49. 80 
เป็นหญิงร๎อยละ  50. 20 ของประชากรทั้งหมด  สัดสํวนเพศหญิงมากกวําเพศชายความหนาแนํนของ
ประชากรโดยเฉลี่ย 158 คนตํอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี 15  แสดงข๎อมูลประชากรในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ที่ อ าเภอ 
ประชากร 

รวม 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 77,310 80,482 157,792 
2 อําเภอเกษตรวิสัย 48,932 49,263 98,195 
3 อําเภอจตุรพักตรพิมาน 39,884 40,547 80,431 
4 อําเภอธวัชบุรี 33,854 34,273 68,127 
5 อําเภอพนมไพร 36,342 36,272 72,614 
6 อําเภอโพนทอง 53,951 54,548 108,499 
7 อําเภอเสลภูมิ 59,382 60,663 120,495 
8 อําเภอสุวรรณภูมิ 57,821 58,302 116,123 
9 อําเภออาจสามารถ 37,382 37,047 74,429 
10 อําเภอปทุมรัตต์ 26,822 27,020 53,842 

/ ตารางที ่15 ... 
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ตารางท่ี 15  แสดงข๎อมูลประชากรในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด (ตํอ) 

ที่ อ าเภอ 
ประชากร 

รวม 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

11 อําเภอหนองพอก 33,553 33,188 66,741 
12 อําเภอเมืองสรวง 11,551 11,586 23,137 
13 อําเภอโพธ์ิชัย 29,006 29,144 58,150 
14 อําเภอโพนทราย 14,018 13,991 28,009 
15 อําเภอเมยวดี 11,428 11,606 23,034 
16 อําเภอศรีสมเด็จ 19,086 17,434 36,520 
17 อําเภอจังหาร 22,798 23,227 46,025 
18 อําเภอเชียงขวัญ 13,648 13,981 27,629 
19 อําเภอหนองฮี 12,435 12,193 24,628 
20 อําเภอทุํงเขาหลวง 11,755 11,955 23,550 

รวม 651,408 656,562 1,307,970 

3.2 ข้อมูลประชากรตามช่วงอายุและจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตารางท่ี 16  แสดงจํานวนประชากรในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ล าดับที่ ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

1 0 – 5 40,747 38,507 79,254 
2 6 – 10 36,339 34,482 70,821 
3 11 – 15 38,603 36,125 74,728 
4 16 – 20 47,032 42,795 89,827 
5 21 – 25 49,948 47,434 97,382 
6 26 – 30 47,649 44,865 92,514 
7 31 – 35 50,279 47,165 97,444 
8 36 – 40 54,064 51,773 105,837 
9 41 – 45 58,789 59,236 118,025 
10 46 – 50 57,425 59,172 116,597 
11 51 – 55 47,419 49,467 96,886 
12 56 – 60 37,851 49,467 96,886 
13 61 – 65 29,642 32,961 62,603 
14 66 – 70 23,938 27,909 51,847 
15 71 – 75 15,508 19,311 34,819 
16 76 – 80 8,871 12,537 21,408 
17 81 ปีขึ้นไป 7,304 11,911 19,215 

รวม  651,408 656,562 1,307,970 

ท่ีมา : ที่ทําการปกครองจังหวัดร๎อยเอ็ด และสํานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ินจังหวัดร๎อยเอ็ด 
(ข๎อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  2560) 

/ 4. สภาพทางสังคม ... 



4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

จังหวัดร๎อยเอ็ดแบํงเขตการศึกษาในพื้นที ่ดังนี ้
 ระดับประถมศึกษา แบํงออกเป็น 3 เขต (เขต1/เขต 2/เขต 3) มีโรงเรียน จํานวน 788 แหํง  

จํานวนครู-อาจารย์  11,936 คน จํานวนนักเรียน 94,723 คน  จํานวนห๎องเรียน 5,449 ห๎อง 
 ระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียน จํานวน 60 แหํง  จํานวนครู - อาจารย์  2,802 คน  จํานวน 

นักเรียน 46,664 คน  จํานวนห๎องเรียน 1,497 ห๎อง 
 ระดับอาชีวศึกษา  มีโรงเรียน จํานวน 8 แหํง  จํานวนครู - อาจารย์  873 คน  จํานวน 

นักศึกษา 19,249 คน (ระดับ ปวช. 12,845 คน  ปวส. 5,988 คน และ ระดับป.ตรี 416 คน ) 
 ระดับอุดมศึกษา  จํานวน 3 แหํง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร๎อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์ร๎อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 การศึกษานอกระบบ  มีโรงเรียน 193 ศูนย์ จํานวนครู-อาจารย์ 530 จํานวนนักเรียน 30,122คน 
 การศึกษาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ระดับอนุบาล มีโรงเรียน 19 แหํง จํานวนครู-อาจารย์ 47 

คน จํานวนนักเรียน 1,731 คน จํานวนห๎องเรียน 87 ห๎อง 
ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียน 13 แหํง จํานวนครู-อาจารย์ 146 คน จํานวนนักเรียน 3,453 คน 

จํานวนห๎องเรียน 183 ห๎อง 
ระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียน 15 แหํง จํานวนครู-อาจารย์ 119 คน จํานวนนักเรียน 2 ,814 คน 

จํานวนห๎องเรียน 174 ห๎อง 
 

4.2  ด้านสาธารณสุข 
จํานวนประชากร  จําแนกตามสิทธ์ิการรักษ าพยาบาล  (ข๎าราชการ  ประกันสังคม  ประกันสุขภาพ

บุคคล มีปัญหาสถานะและสิทธ์ิอื่นๆ) 
1. จ าแนกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล 
ตารางท่ี 17  ข๎อมูลจําแนกตามสิทธ์ิการรักษาพยาบาล 

ประเภทสิทธ ิ จ านวน ร้อยละ 
ประชากรที่ใช๎สิทธิ UC  936,967 65.91 
ประชากรที่ใช๎สิทธิประกันสังคม 211,717 14.86 
ประชากรที่ใช๎สิทธิข๎าราชการ 94,135 6.62 
ประชากรที่ใช๎สิทธิองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  17,222 1.31 
สิทธิวําง 793 0.06 
ประชากรกลุํมสิทธิอ่ืน 160,730 11.31 
รวม 1,421,564 100 
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2. ข้อมูลสาธารณสุขของรัฐ ปี 2560 
ตารางท่ี 18  ข๎อมูลด๎านสาธารณสุข 

ที่ อ าเภอ 
สถานพยาบาล (แห่ง) จ านวนบุคลากร (คน) 
รพ.

ทั่วไป 
รพ.

อ าเภอ 
รพ.สต. แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ พยาบาล

ใน รพ.สต. 
เภสัชกร 

1 อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 1 - 18 146 746 16 32 47 
2 อําเภอโพนทอง - 1 15 11 86 4 23 9 
3 อําเภอเสลภูมิ - 1 12 4 36 3 14 4 
4 อําเภอสุวรรณภูมิ - 1 12 7 61 6 20 7 
5 อําเภอพนมไพร - 1 10 4 46 5 21 5 
6 อําเภอเกษตรวิสัย - 1 15 7 57 5 18 7 
7 อําเภออาจสามารถ - 1 21 19 111 8 25 9 
8 อําเภอจตุรพักตรพิมาน - 1 9 6 40 3 16 4 
9 อําเภอปทุมรัตต์ - 1 12 7 53 6 11 5 
10 อําเภอหนองพอก - 1 24 13 98 7 28 10 
11 อําเภอเมืองสรวง - 1 17 15 96 7 28 11 
12 อําเภอโพธ์ิชัย - 1 5 3 34 2 7 3 
13 อําเภอโพนทราย - 1 5 3 29 2 7 4 
14 อําเภอเมยวดี - 1 13 7 49 4 23 5 
15 อําเภอศรีสมเด็จ - 1 5 3 26 1 4 3 
16 อําเภอจังหาร - 1 7 4 40 2 14 3 
17 อําเภอเชียงขวัญ - 1 10 4 35 3 17 4 
18 อําเภอทุํงเขาหลวง - 1 6 3 11 2 14 2 
19 อําเภอหนองฮี - 1 6 3 11 1 7 2 
20 อําเภอธวัชบุรี - 1 5 3 11 2 11 22 

รวม 1 19 227 272 1,676 89 340 146 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร๎อยเอ็ด (ข๎อมูล ณ วันที่  30  มิถุนายน  2559) 
3. สถานะสุขภาพ (สถิติชีพ) 

ตารางท่ี 19  ข๎อมูลประชากรแสดงอัตราการเกิด ตาย และเพิ่มของประชากร ตํอ พันคน 5 ปีย๎อนหลัง 

ข้อมูล 
2556 2557 2558 2559 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
การเกิด 10,390 7.94 9,602 7.34 9,255 7.08 - - 
การตาย 9,139 6.99 9,639 7.37 10,029 7.67 - - 
การเพิ่ม 1,251 0.96 -37 -0.03 -774 -0.59 - - 
ประชากร
กลางปี 

1,308,318  1,308,166  1,307,982  - - 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร๎อยเอ็ด (ข๎อมูล ณ วันที่  5  กรกฎาคม  2559) 

/ 4. สาเหตุการปุวย ... 



4. สาเหตุการป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด 5 
ปี (2556-2560) 

ตารางท่ี 20 สาเหตุการปุวยด๎วยโรคที่ต๎องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก 

โรค 

ปี 2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 
จ านวน อัตราป่วย

(ต่อแสน
ปชก. 

จ านวน อัตราป่วย
(ต่อแสน
ปชก. 

จ านวน อัตราป่วย
(ต่อแสน
ปชก. 

จ านวน อัตราป่วย
(ต่อแสน
ปชก. 

จ านวน อัตราป่วย
(ต่อแสน
ปชก. 

1.อุจจาระรํวง 21,161 1,621.46 22,717 1,736.02 25,772 1,969.00 30,073 2298.16 13,121 1002.70 

2.ไข๎ไมํทราบ
สาเหตุ 

5,642 432.32 5,209 398.07 7,619 582.24 7,683 587.13 2,608 199.30 

3.อาหารเป็นพิษ 5,174 396.46 5,353 409.07 5,789 442.39 5,895 450.49 2,798 213.82 

4.ไข๎เลือดออก 4,139 317.15 402 30.72 2,015 153.98 1,185 90.56 176 13.45 
5.ปอดบวม 3,744 286.88 5,215 398.53 6,068 463.71 6,851 523.55 3,100 236.90 

6.ตาแดง 1,829 140.15 13,694 1,046.49 2,894 221.16 2,868 219.17 1,325 101.26 

7.สุกใส 602 46.13 1,434 109.59 527 40.27 653 49.90 791 60.45 

8.มือเท๎าปาก 443 33.94 650 49.67 569 43.48 725 55.40 599 45.78 
9.สครับไทฟัส 383 29.35 398 30.41 194 14.83 201 15.36 76 5.81 

10.เมลิออยโดซีส 298 22.83 216 16.51 322 24.61 218 16.66 82 6.27 

5. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรกจังหวัดร้อยเอ็ด (ปี 2560) 

ตารางท่ี 21 สาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยนอกตามกลุํมโรค 10 อันดับแรกจังหวัดร๎อยเอ็ด  

ล าดับ ชื่อโรค ชาย หญิง 

รวมปี 

2560 

(ราย) 

ปี 

2558 

(ราย) 

2559 

(ราย) 
1 เบาหวาน 99,524 208,931 308,455 510,009 451,156 

2 เนื้อเยื่อผิดปกติ 104,303 163,534 267,837 492,102 457,363 

3 ความดันโลหิตสูงที่ไมํมีสาเหตุนํา 84,180 148,044 232,224 358,878 319,589 

4 การติดเช้ือของทางเดินหายใจสํวนบนแบบเฉียบพลัน
อ่ืน ๆ 

104,573 129,057 233,630 396,132 430,201 

5 คออักเสบเฉียบพลันและตํอมทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน 

53,944 70,496 124,440 233,250 239,944 

6 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร๎าง 61,106 77,659 138,765 114,564 215,895 

7 พยาธิสภาพของหลังสํวนอ่ืน ๆ 33,495 51,477 84,972 163,506 163,655 

8 โรคอ่ืน ๆของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 31,319 52,722 84,041 165,343 167,518 

9 การบาดเจ็บระบุเฉพาะ  อ่ืนๆไมํระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในรํางกาย 

52,681 31,277 83,958 143,750 145,526 

10 โรคอ่ืนๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง 31,564 42,495 74,059 144,741 141,039 
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5. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามโรค 10 อันดับแรกจังหวัดร้อยเอ็ด (ปี 2560) 

ตารางท่ี 22 สาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยในตามกลุํมโรค 10 อันดับแรกจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ล าดับ ชื่อโรค ชาย หญิง 
รวมปี 

2560 (ราย) 
ปี 

2558 (ราย) 2559 (ราย) 
1 ปอดบวม 1,146 1,121 2,267 7,597 8,091 

2 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆไมํระบุเฉพาะ
และหลายบริเวณในรํางกาย 

713 296 1,009 3,191 3,630 

3 โลหิตจางอ่ืนๆ 363 478 841 3,192 3,492 
4 เบาหวาน 279 458 737 3,711 3,285 
5 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ    หลอดลม

เล็กอักเสบเฉียบพลัน 
432 454 886 2,535 3,242 

6 ต๎อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อ่ืนๆ 44 46 90 153 182 
7 ภาวะแทรกซ๎อนอ่ืนๆของการ

ตั้งครรภ์ และการคลอด 
0 819 819 2,890 2,846 

8 การดูแลมารดาอ่ืนปัญหาเก่ียวกับ
ทารกในครรภ์  

0 677 677 2,709 2,696 

9 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ - - - - - 
10 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเน้ือเยื่อ

ใต๎ผิวหนัง 
408 145 553 2,647 2,530 

ท่ีมา: Health Data Center สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร๎อยเอ็ด (http://203.157.102.145/hdc) 
ข๎อมูล ณ 15 มกราคม 2560 

4.3  ด้านอาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดร๎อยเอ็ดเพิ่มข้ึน

อยํางตํอเนื่องในปี  2554  มีจํานวน   310   คดี  และเพิ่มข้ึนเป็น   319   คดี  ในปี  2558   และอุบัติเหตุ 
สํวนใหญํสร๎างความสูญเสียอยํางมากเห็นได๎จากจํานวนผู๎เสียชีวิตและผู๎บาดเจ็บอยํางตํอเนื่อง  เชํน  ปี 2554
มีผู๎เสียชีวิตจํานวน  206  คน  และในปี 2558  มีผู๎เสียชีวิตจํานวน  185  คน 

ตารางท่ี 23  จํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ของจังหวัดร๎อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2554 – 2558 
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนคดี        (ครั้ง) 310 302 321 351 319 
เสียชีวิต           (คน) 206 200 186 230 185 
บาดเจ็บสาหัส    (คน) 48 49 59 53 28 
บาดเจ็บสาหัส    (คน) 67 81 110 111 73 

ท่ีมา :  สถานีตํารวจภูธรจังหวัดร๎อยเอ็ด 

/ 4.4 ยาเสพติด ... 



4.4  ยาเสพติด 
สํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (ป.ป.ส.ภาค 4) และศูนย์อํานวยการปูองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร๎อยเอ็ด  (ศอ.ปส.จ.รอ.)  ได๎วิเคราะห์แล๎วเห็นวํา   จากการที่หนํวยงานในพื้นที่
รํวมมืออยํางจริงจังทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งมาตรการปราบปราม และการปูองกันในพื้นที่อยําง
จริงจัง  ทําให๎การแพรํระบาดของยาเสพติดในจังหวัดร๎อยเอ็ด  คํอนข๎างเบาบางถึงปานกลางอยูํในระดับที่
ควบคุมได๎ 

ตารางท่ี 24 สถิติการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามประเภทยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 

ประเภทยาเสพติด 
2556 2557 2558 2559 

ราย ผู้ต้องหา ราย ผู้ต้องหา ราย ผู้ต้องหา ราย ผู้ต้องหา 
รวม 5,294 5,412 6,732 6,857 4,988 5,123 618 664 
ยาบ๎า 4,965 5,070 6,421 6,536 4,693 4,823 575 618 
กัญชาและกระทํอม 170 182 157 164 167 173 29 32 
สารระเหย 146 146 132 133 113 113 10 10 
ไอซ์และอ่ืนๆ 13 14 22 24 15 16 4 4 

จากข๎อมูลแสดงให๎เห็นวํา  จากการที่จังหวัดได๎มีการทํางานแบบบูรณาการหลายภาคสํวนสามารถ
ทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได๎เป็นอยํางดี ทําให๎มีผู๎เสพน๎อยลงอยํางเห็นได๎
ชัดเจน แตํจังหวัดอาจต๎องเพิ่มการดูแลในประเด็นของคดีการผลิตและการครอบครอบเพื่อจําหนํายให๎มากขึ้น 

ตารางท่ี 25 สถิติการจับกุมคดียาเสพติด แยกตามประเภทข๎อกลําวหา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2559 

ประเภทข้อกล่าวหา 
2557 2558 2559 

ราย ผู้ต้องหา ราย ผู้ต้องหา ราย ผู้ต้องหา 
รวม 6,732 6,857 4,988 5,125 618 664 
ผลิต 8 8 30 29 3 3 
จําหนําย 151 170 156 176 24 26 
ครอบครองเพื่อจําหนําย 459 545 770 861 208 244 
ครอบครอง 784 799 828 853 168 172 
เสพ 5,330 5,335 3,204 3,206 215 219 

 

ท่ีมา :  ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร๎อยเอ็ด  
หมายเหตุ : ข๎อมูลปี 2556 มีข๎อมูลเฉพาะภาพรวม ข๎อมูล ปี 2559 (1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2559) 
 
 
 
 

/ ตารางที ่26 ... 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561  - 23 -
              - 1 - 



  

- 24 -      แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี  26 สถิติผลการดําเนินงานด๎านการปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556-2559 

รายการ 2556 2557 2558 2559 
จํานวนคดี 5,295 6,732 4,988 618 
จํานวนผู๎ต๎องหา 5,413 6,857 5,123 664 
จํานวนของกลาง     
    - ยาบ๎า (เม็ด) 133,948 292,306 354,104 141,721 
    - กัญชาแห๎ง (กรัม) 65,743 9,860 3,282 3,448.7 
    - กัญชาสด (ต๎น) 20 110 77 1 
    - กระทํอม (กรัม) 20 100 112 2.0 
    - กระทํอม (ใบ) 167 145 81 - 
    - กระทํอม (ต๎น) 3 2 8 1.0 
    - ไอซ์ (กรัม) 93 365 179 87.8 
    - กาว (กระป๋อง) 146 143 120 10 

 

ท่ีมา  :  ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร๎อยเอ็ด  ข๎อมูลปี  255 9 
(1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2559) 

จากข๎อมูลศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร๎อยเอ็ด   พบวําจํานวนคดี  
ยาเสพติดและจํานวนผู๎ต๎องหาของจังหวัดมีแนวโน๎มที่ลดลง จากจํานวน  5,295  คด ี ผู๎ต๎องหา  5,413  ราย
ในปี  2556   เพิ่ มขึ้นในปี  2557   และลดลงในปี  2558   มีจํานวน   4,988   คดี   ผู๎ต๎องหา   5,123   ราย
นอกจากนี้จํานวนของกลางมีแนวโน๎มลดลงด๎วยเชํนกัน 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดร๎อยเอ็ดหํางจากกรุงเทพมหานคร  512  กิโลเมตร  เดินทางถนนสายหลักได๎โดยสะดวก  มี
รถประจําทางว่ิงทั้งกลางวันและกลางคืน  และมีสนามบินที่พร๎อมพัฒนาสูํมาตรฐานที่สูงข้ึนได๎  มีผู๎ใช๎บริการ
ทั้งประชาชนภายในจังหวัดและจังหวัดใกล๎เคียง  เชํน   กาฬสินธ์ุ   มหาสารคาม   ยโสธร  ฯ  เพิ่มข้ึนอยําง
ตํอเนื่องทั้งนี้นําจะเป็นผลจากจํานวนเที่ยวบิน  อัตราคําโดยสาร   โปรโมช่ัน   การอํานวยความสะดวกตํางๆ
เชํน รถแท็กซี่  การเดินทางเข๎าเมือง หรือการมีรถรับสํงถึงจังหวัดใกล๎เคียง ฯลฯ 

 ทางรถยนต์ : อยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร  ทางหลวงหมายเลข  23 ระยะทางประมาณ  512
กิโลเมตร   ใช๎เวลาในการเดินทาง   6  ช่ัวโมง   โดยใช๎เส๎นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-บ๎านไผํ-
มหาสารคาม-ร๎อยเอ็ด 

จังหวัดร๎อยเอ็ดมีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก มีถนนทางหลวงแผํนดินที่ใช๎ติดตํอ ดังนี้ 
    -  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  23 ติดตํอระหวํางจังหวัดมหาสารคาม  – จังหวัดร๎อยเอ็ด  –
จังหวัดยโสธร – จังหวัดอุบลราชธานี 

/ - ทางหลวง ... 



    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 214 ติดตํอระหวํางจังหวัดร๎อยเอ็ด – จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 215 ติดตํอระหวํางจังหวัดร๎อยเอ็ด – จังหวัดสุรินทร์ 
   - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  202 ติดตํอระหวํางจังหวัดมหาสารคาม  – จังหวัดร๎อยเอ็ด  -
จังหวัดยโสธร 
    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2043 ติดตํอระหวํางอําเภอเมือง – อําเภอธวัชบุรี – อําเภอ 
อาจสามารถ – อําเภอพนมไพร – อําเภอมหาชนะชัย (จังหวัดยโสธร) 
    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2044 ติดตํอระหวํางอําเภอเมือง  – อําเภอธวัชบุรี  – อําเภอ 
เสลภูมิ – อําเภอโพนทอง 
    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2045 ติดตํอระหวํางอําเภอเมือง  – อําเภอวาปีปทุม  (จังหวัด
มหาสารคาม) – อําเภอปทุมรัตต์ 
    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  2046  ติดตํอระหวํางอําเภอเสลภูมิ  – อําเภอโพนทอง  –
อําเภอกุฉินารายณ์ (จังหวัดกาฬสินธ์ุ) 

    -  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2086 ติดตํอระหวํางอําเภอสุวรรณภูมิ  – อําเภอโพนทราย  –
อําเภอราษีไศล (จังหวัดศรีสะเกษ) 
    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  2116  ติดตํอระหวํางอําเภอโพนทอง  – อําเภอโพธ์ิชัย  –
อําเภอยางตลาด (จังหวัดกาฬสินธ์ุ) 
    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  2136 ติดตํอระหวํางอําเภอโพนทอง  – อําเภอหนองพอก  –
 อําเภอเลิงนกทา (จังหวัดยโสธร) 
    - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  2227 ติดตํอระหวํางอําเภอพนมไพร  – อําเภอมหาชนะชัย
(จังหวัดยโสธร)  
   ในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  ถนนสํวนใหญํเป็นผิวแอสฟัลติคและคอนกรีต  มีทั้งหมด 
82 สาย เป็นระยะทาง 46 กิโลเมตร (พื้นผิวจราจร 162,344 ตารางเมตร ) เป็นถนนคอนกรีต  31 สาย แตํมี
ระยะทางเพียง 6.5 กิโลเมตร (พื้นผิวจราจร  19,548 ตารางเมตร ) นอกจากนี้ก็ยังมีถนนลูกรังอีก  8 สายคิด
เป็นระยะทางรวม 8 กิโลเมตร (พื้นผิวจราจร 27,839 ตารางเมตร) 

 ทางรถประจ าทาง  จากสถานีขนสํงสายตะวันออกเฉียงเหนือ  (หมอชิตใหมํ)  มีรถโดยสารทั้ง
ธรรมดาและปรับอากาศตลอดทั้งวัน สอบถามได๎ที่สถานีขนสํงจังหวัดร๎อยเอ็ด 043-521939  , 043-512546
เดินทาง 6 ช่ัวโมง สามารถเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม โดยใช๎เส๎นทาง
ผํานไปจังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานี 

 ทางอากาศ : มีทําอากาศยาน 1 แหํง คือ ทําอากาศยานร๎อยเอ็ด มีเที่ยวบินระหวํางกรุงเทพฯ  
ดอนเมือง–ร๎อยเอ็ด โดยสายการบินของบริษัทนกแอร์ จํากัด วันละ 2 เที่ยวบิน ด๎วยเครื่องบินแบบ Q400 
ความจุ 86 ที่นั่ง สายการบินไทยแอร์เอเชีย จํากัด วันละ 3 เที่ยว ด๎วยเครื่องบินแบบ  A 320 ความจุ 180  
 

/ ที่นั่งรวมจํานวน ...

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561  - 25 -
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- 26 -      แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

ที่นั่งรวมจํานวนเที่ยวบินทั้งหมดไป-กลับ วันละ 10 เที่ยวบิน และมีจํานวนผู๎โดยสารเข๎ามาใช๎บริการทั้งขาข้ึน
และขาลํองในปี 2560 (ม.ค. 60 – มิ.ย. 60) จํานวน 187,472 คน/ปี 

โดยในปี 2558  มีประชาชนใช๎บริการโดยสารเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากปี  2557  เป็นจํานวนมากจาก  
69,932  คน  เป็นจํานวน  284,667  คน  ในปี 2558  เพิ่มข้ึนอยํางก๎าวกระโดดร๎อยละ  307.1 

ตารางท่ี 27  สถิติการขนสํงทางอากาศ สถานีทําอากาศยานจังหวัดร๎อยเอ็ด พ.ศ. 2554 - 2559 
ประเภทการขนส่ง รายการขนส่ง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนเที่ยวบิน รวมยอด 662 1,456 1,588 1,008 3,074 3,168 
ผู๎โดยสาร (คน) รวมยอด 15,798 38,501 60,588 69,932 284,667 334,955 

- ออก 7,522 19,081 30,102 34,236 141,055 167,167 
- เข๎า 8,276 19,420 30,486 35,694 143,612 167,788 
- ผําน 0 0 0 2 0 0 

การขนถํายสินค๎า 
(กิโลกรัม) 

รวมยอด 0 0 0 1,343 5,821 87,608 
- ออก 0 0 0 267 2,084 12,875 
- เข๎า 0 0 0 1,036 3,730 74,733 
- ผําน 0 0 0 0 7 0 

 
ตารางท่ี 28 แสดงสายการบิน 

สายการบิน เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 
เส๎นทางบิน ดอนเมือง – ร๎อยเอ็ด ร๎อยเอ็ด – ดอนเมือง 
นกแอร์ DD9114 06.10 07.25 DD9115 07.55 09.10 
ไทยแอร์เอเชีย FD3566 07.20 08.20 FD3567 08.45 09.50 
ไทยแอร์เอเชีย FD3564 10.55 12.05 FD3565 13.15 14.15 
นกแอร์ DD9118 18.40 19.50 DD9119 20.35 21.45 
ไทยแอร์เอเชีย FD3568 19.10 20.10 FD3569 20.35 21.35 

 

ตารางท่ี 29 แสดงรายได๎ทําอากาศยานร๎อยเอ็ด ปี 2556- 2560 

ปี 
รายได้สนามบิน(บาท) 

รายได้แผ่นดิน (บาท) รายได้ PSC (บาท) 

2556 392,629.66 1,654,974.00 

2557 739,941.98 1,609,900.00 

2558 1,810,341.35 6,978,650.00 

2559 9,656,418.89 8,370,150.00 

2560 (ม.ค.-มิ.ย.) 4,499,305.42 4,683,550.00 

ท่ีมา :  กรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม 
 

/ การขนสํงทาง ... 



 การขนส่งทางรถไฟ  ความก๎าวหน๎าของการคมนาคมทางรถไฟปัจจุบันอยูํในข้ันดําเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมด๎านเศรษฐกิจและวิศวกรรมของโครงการกํอสร๎างขยายเครือขํายเส๎นทางรถไฟ  แนว
เส๎นทางสายบัวใหญํ – ร๎อยเอ็ด – มุกดาหาร  – นครพนม  โดยมีความยาวทั้งสิ้น  336 กิโลเมตร  คาดวําถ๎ามี
การดําเนินการสร๎างทางรถไฟจะแล๎วเสร็จประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงการ
แผนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานโครงการกํอสร๎างรถไฟสาย บ๎านไผํ  – มหาสารคาม  – ร๎อยเอ็ด  – มุกดาหาร  -  
นครพนม โดยจะมีสถานีบริการใหญํ 14 สถานี 14 อําเภอ ครอบคลุมพื้นที่ในท๎องที ่6 จังหวัด ซึ่งเริ่มต๎นที่บ๎าน
หนองแวงไรํ อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน ผําน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร๎อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัด
มุกดาหาร และ จังหวัดนครพนม โดยในเบื้องต๎นมี 30 สถานี และ 1 ชุมทาง  รถไฟ โดยผํานจังหวัดร๎อยเอ็ด  
มีปูายหยุดรถ  สถานียํอย  สถานีขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญํ  ประกอบด๎วย  ปูายหยุดรถไฟ  4 จุด
ได๎แกํ  ปูายหยุดรถไฟศรีสมเด็จ  ปูายหยุดรถไฟสีแก๎ว  ปูายหยุดรถไฟเมยวดี  และปูายหยุดรถไฟโคกสวําง  
สํวนสถานีบริการรถไฟเป็นสถานีขนาดเล็ก  3 สถานี ได๎แกํ  สถานีเขียงขวัญ  สถานีโพธ์ิชัย  มีสถานี  
อําเภอโพนทอง เป็นขนาดกลาง 1 สถานี และมีสถานีรถไฟร๎อยเอ็ดเป็นสถานีขนาดใหญํ  1 สถานี และได๎มี
การเพิ่มความปลอดภัย  ด๎วยการออกแบบบริเวณจุดตัดทางรถไฟ  เพื่อแก๎ไขและลดปัญหาของการเกิด
อุบัติเหตุ  เพื่อเป็นการสร๎างเศรษฐกิจ  ให๎กับชุมชน  และยังเป็นการเช่ือ มโยงสายเศรษฐกิจ  เป็นการ
สํงเสริม เศรษฐกิจของแถบอาเชียน ใหบ๎ริการประชาชนภายในท๎องที่จังหวัดร๎อยเอ็ด และเป็นการรองรับการ
ขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจของจังหวัดร๎อยเอ็ด  เช่ือมโยงไปยังกลุํมของประเทศและกลุํมจังหวัด  ไปยังกลุํม
ประเทศอาเซียนเพิ่มความสะดวกและเช่ือมตํอโครงขําย ในการเดินทางและการขนสํงสินค๎า ขยายโอกาสของ
สินค๎าทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจากภาคอีสานไฟสูํภาคอื่นๆ  และประเทศเพื่อนบ๎านได๎อยําง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจ  ของประเทศและกลุํมประเทศอาเซียน  
ลดต๎นทุนคําขนสํง  และประหยัดพลังงาน  สํงเสริมคุณภาพชีวิต  สร๎างรายได๎  สร๎างโอกาส  สร๎างงานให๎กับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด  
 

 
แผนที่สังเขปแสดงแนวทางโครงการโดยรวม 

 
 

/ 5.2 การไฟฟูา ... 
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5.2  การไฟฟ้า 
ในปี 2560 จังหวัดร๎อยเอ็ดมีสํานักงานการไฟฟูา จํานวน 12 แหํง มีผู๎ใช๎ไฟฟูา  236,705 

ครัวเรือน มีการใช๎กระแสไฟฟูา 57,143,546.87 ยูนิต   

ตารางท่ี 30 แสดงปริมาณการใช๎ไฟฟูาในจังหวัดร๎อยเอ็ด 

พ.ศ. 
ส านักงานการไฟฟ้า 

(แห่ง) 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ครัวเรือน) 

การใช้กระแสไฟฟ้า 
(ยูนิต) 

2556 12 343,690 721410602.44 
2557 12 348,756 796837912.76 
2558 12 356,286 799093490.09 
2559 12 360,000 39954000 
2560 12 236,705 57143546.87 

ท่ีมา : สํานักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดร๎อยเอ็ด  ข๎อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2560 

5.3 การประปา ในปี 2560 จังหวัดร๎อยเอ็ดสามารถผลิตนํ้าได๎ 13,271,210 ลบ.ม. และปริมาณน้ําที่
จําหนํายให๎แกํผู๎ใช๎ 9,964,400 ลบ.ม. และมีจํานวนผู๎ใช๎น้ําประปา จํานวน 46,792 ครัวเรือน 

ตารางท่ี 31 ปริมาณน้ําผลิตจําหนํายและผู๎ใช๎น้ําประปา 

พ.ศ. 
จ านวนน้ าที่ผลิต 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ าที่จ าหน่าย 

(ลบ.ม.) 
ผู้ใช้น้ าประปา 
(ครัวเรือน) 

2556 11,186,657 8,448,251 41,966 
2557 11,714,279 8,751,474 43,788 
2558  9,892,091 6,770,900 43,905 
2559 10.177,260 6,969,000 44,568 
2560 13,271,210 9,964,400 46,792 

ท่ีมา : สํานักงานการประปาจังหวัดร๎อยเอ็ด  (ข๎อมูลประมาณการเนื่องจากยังไมํสิ้นป ี2560) 

5.4  ด้านโทรศัพท์  ปี 2558  มีที่ทําการ   16  แหํง   และ ชุมสายโทรศัพท์   จํานวน   94   ชุมสาย  
มีจํานวนเลขหมายที่ให๎บริการ จํานวน 17,357 เลขหมาย และมีเลขหมายที่มีผู๎เชํา จํานวน  17,35 เลขหมาย 

ตารางท่ี 32 แสดงข๎อมูลการใช๎บริการสื่อสาร 

ปี พ.ศ. ที่ท าการ ชุมสายโทรศัพท์ 
จ านวนเลขหมาย 

ที่ให้บริการ 
จ านวนเลขหมาย 

ที่มีผู้เช่า 
2556 16 100 32,093 25,147 
2557 16 100 32,093 24,331 
2558 16 94 17,357 17,357 

 

ท่ีมา : ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 
 
 
 

/5.5 ทางด๎านการ ... 



5.5  ทางด้านการไปรษณีย์โทรเลข  ปี 2559 จํานวน  16 แหํง  มีการสํงไปรษณียภัณฑ์รวมทั้งสิ้น
5,636,230 ฉบับโดยแยกเป็นไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา 4,611,398 ฉบับ บริการพิเศษ 991,731 ฉบับและพัสดุ
ไปรษณีย์ 33,101 ช้ิน 

5.6  สถานีวิทยุ : มีสถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน  8 สถานี  ได๎แกํ  (1)  สถานีวิทยุกระจายเสียง  
จส.3 (2) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 (3) สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธร  ภาค 4 (4) สถานี
วิทยุกระจายเสียง  อสมท.  (5)  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง  (6)  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง 
ประเทศไทย (7) สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์จังหวัดร๎อยเอ็ด (8) สถานีวิทยุชุมชน  99  แหํง  
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 
ประชากรสํวนใหญํของจังหวัดร๎อยเอ็ดประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทํานาข๎าว โดยในปีการ

เพาะปลูก 2558/2559  มีพื้นที่ปลูกข๎าวเหนียวและข๎าวเจ๎า รวม   3,500,736   ไรํ  โดยมีพื้นที่ปลูกข๎าวเป็น
อันดับหนึ่งของกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   แยกเป็น   ข๎าวเจ๎า   2,849,907   ไรํ  ข๎าวเหนียว
650,829  ไรํ และมีพื้นที่ปลูกข๎าวหอมมะลิ (ข๎าวหอมมะลิ 105 และ กข 15)  ที่สําคัญของจังหวัดในเขตพื้นที่
อําเภอเกษตรวิสัย   อําเภอสุวรรณภูมิ   อําเภอโพนทราย  และอําเภอหนองฮี   และมีพื้นที่ในการปลูกข๎าว
เหนียว (กข 6) ที่สําคัญของจังหวัดจะปลูกในพื้นที่โซนเหนือของจังหวัด  ได๎แกํ อําเภอโพนทอง อําเภอโพธ์ิชัย
อําเภอหนองพอก และอําเภอเสลภูมิ 

ตารางท่ี 33 ข๎อมูลการผลิตข๎าวหอมมะลิของจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ปีการผลิต 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

พื้นที่เสียหาย 
(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 
กก./ไร ่

ปริมาณจ าหน่าย 
(ตัน) 

รายได้จากการ
จ าหน่าย (บาท) 

ราคา/ตัน 
(บาท) 

2554/55 2,778,598 2,313,129 465,469 1,071,432.99 463.20   867,254.02 13,685,268,482.94 15,780.00 

2555/56 2,809,906 2,211,581 598,325 1,032,342.31 466.79   827,693.72 12,647,987,735.32 15,281.00 

2556/57 2,880,199 2,711,093 169,106 1,408,635.05 519.58 1,202,932.07 18,143,824,336.40 15,083.00 

2557/58 2,823,097 2,784,476   38,621 1,292,086.05 470.11 1,087,239.60 17,207,741,070.07 15,827.00 

2558/59 2,849,907 2,693,511.75 156,395.75 1,177,495.38 437.16   972,246.77 10,679,564,309.65 10,825.00 

2559/60 2,638,594 2,521,193.50 117,400.50   117,400.50 422.63   913,876.97   9,687,095,870.39 10,600 

ท่ีมา :  สํานักงานเกษตรจังหวัดร๎อยเอ็ด 
ตารางท่ี 34 ข๎อมูลการผลิตข๎าวเหนียวของจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ปีการผลิต 
พ้ืนที่ปลูก 

(ไร)่ 
พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว (ไร)่ 

พ้ืนที่
เสียหาย 

(ไร)่ 

ผลผลิตรวม 
(ไร)่ 

ผลผลิต
เฉล่ีย 
กก./ไร ่

ปริมาณ
จ าหน่าย 

(ตัน) 

รายได้จากการ
จ าหน่าย (บาท) 

ราคา/ตัน 
(บาท) 

2554/55 798,351 729,929 68,422 342,244.30 468.87 167,769.04 2,306,824,245 13,750 

2555/56 728,359 529,706 198,653 254,340.42 480.15  80,915.04 1,034,903,297.65 12,790 

2556/57 688,113 640,208 47,905 316,027.96 493.63 143,206.27 2,291,300,240 16,000 

2557/58 677,074 675,999 1,075 318,821.41 471.63 146,165.30 1,910,526,636 13,071 

2558/59 650,829 626,390.25 24,438.75 270,500.37 431.84  98,237.93 1,142,015,942.76 11,625 

2559/60 668,103 649,221 18,882 293,454.38 452.01 120,932.84 1,414,914,218.76 11,700 

ท่ีมา :  สํานักงานเกษตรจังหวัดร๎อยเอ็ด 

/ หมายเหต ุ...
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หมายเหต ุ - ปริมาณจําหนํายหมายถึง  ผลผลิตรวม – (พันธ์ุข๎าว + สํวนที่บริโภค) 
- พันธ์ุข๎าวคํานวณจาก  พื้นที่ปลูก × พันธ์ุข๎าว (15 กก./ไรํ) 
- สํวนบริโภค  คํานวณจาก   จํานวนประชากรในจังหวัดร๎อยเอ็ด   (1,300,000   คน/

2) × 250 กก.ข๎าวเปลือก 
- รายได๎จากการจําหนําย   หมายถึง   ปริมาณจําหนําย× ราคาข๎าวเปลือกเฉลี่ย/ปี

(ที่มา ของราคาเฉลี่ยแตํละปี  จากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดร๎อยเอ็ด)  
พื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎   ประกอบด๎วย   5  จังหวัด   ได๎แกํ   ร๎อยเอ็ด   สุรินทร์   ศรีสะเกษ   มหาสารคาม   และ
ยโสธร  รายละเอียด ดังนี้ 

1. พื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ ณ ปัจจุบัน  มีจํานวน 2,107,690  ไรํ 
2. จังหวัดร๎อยเอ็ดมีพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎  จํานวน  986,807  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  46.82 
3. จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎  จํานวน  575,993  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  27.33 
4. จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎  จํานวน 287,000 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 13.26 
5. จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ จํานวน 193,890 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 9.20 
6. จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎  จํานวน  64,000  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  3.04 

1. ลักษณะพิเศษของข๎าวหอมมะลิทุํงกุลาร๎องไห๎จังหวัดร๎อยเอ็ด 
ข๎าวหอมมะลิที่เป็นที่รู๎จักและยอมรับกันทั่วไป  เป็นที่ต๎องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก

ประเทศก็คือ  “ข๎าวหอมมะลิที่เป็นผลผลิตจากทุํงกุลาร๎องไห๎”  ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สําคัญและแตกตํางไปจาก
ข๎าวหอมมะลิที่ผลิตจากแหลํงปลูกอื่นๆ  ได๎แกํ  ความหอม   ซึ่งมีผลมาจากลักษณะทางกายภาพของดินที่มี
ลักษณะเป็นดินทรายและมีความเค็มที่พอเหมาะกับข๎าวพันธ์ุนี้   ความเรียวงาม  ซึ่งมีผลจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของน้ําและแสงแดดที่เหมาะสม  ทําให๎ได๎เมล็ดข๎าวที่เรียวงามเหมาะนํารับประทาน   และมีความ
อํอนนุํม  ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะพิเศษของข๎าวหอมมะลิโดยทั่วไป  ทําให๎เป็นที่นิยมของผู๎บริโภค เนื่องจาก
พื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎เป็นแอํงกระทะขนาดใหญํ  มีพื้นที่ปลูกข๎าวเป็นลูกคลื่น  สูง ต่ํา สลับกัน   เป็นดินรํวนปุน
ทราย  ในดินมีธาตุโซเดียมและซิลิก๎า  มีความสมบูรณ์ต่ํา  ลักษณะภูมิประเทศมีความเค็มในดิน   ความแห๎ง
แล๎งของพื้นที่  พันธ์ุข๎าว สภาพอากาศ  ธาตุอาหารในดินสํงผลให๎ข๎าวเกิดความเครียดและหลั่งสารหอม   2-
acctyl-1pyrrollne (2AP)  ในปริมาณ  0.1-0.2   ไมโครกรัม   จึงทําให๎มีความหอมมากกวําข๎าวหอมมะลิที่
ปลูกในพื้นที่อื่นของประเทศ  ซึ่ง 5 จังหวัด ที่มีพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎  ได๎มอบหมายให๎จังหวัดร๎อยเอ็ด เป็นผู๎ยื่น
คําขอจดทะเบียนสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ แล๎วตั้งแตํวันที่   27  กันยายน  2550  และคําขอดังกลําวได๎รับการ
คัดเลือกให๎เป็นคําขอนํารํองที่ยื่นขอจดทะเบียนสิ่ งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ในกลุํมสหภาพยุโรป  (EU)  จังหวัด
ร๎อยเอ็ด มีพื้นที่ในทุํงกุลาร๎องไห๎ถึงร๎อยละ  46.82  (พื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ จํานวน 2,107,690 ไรํประกอบด๎วย
ร๎อยเอ็ด จํานวน   986,807   ไรํ   สุรินทร์   จํานวน   575,993   ไรํ   ศรีสะเกษ   จํานวน   287,000   ไรํ
มหาสารคาม  จํานวน  193,890  ไรํ  และยโสธร  จํานวน  64,000  ไรํ)  มีพื้นที่ปลูกข๎าวหอมมะลิ   จํานวน
2,611,905  ไรํ  ผลผลิต  1,032,802  ตัน  เฉลี่ย  433  กิโลกรัม/ไรํ 

 

/ 2. พืชเศรษฐกิจ ...



 

2. พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  นอกจากข๎าวหอมมะลิซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด
แล๎ว ยังมีพืชเศรษฐกิจสําคัญอื่นๆ ที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อเพิ่มรายได๎  ได๎แกํข๎อมูลตามตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 35 แสดงปริมาณการผลิตและจําหนํายพืชเศรษฐกิจทางเลือก 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิต 
(ตัน) 

พื้นที่
เพาะปลูก (ไร)่ 

แหล่งปลูกที่
ส าคัญ (อ าเภอ) 

ปริมาณการ
จ าหน่าย (ตัน) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย (บาท) 

ข๎าวเหนียว    318,821.41 677,074 ทุกอําเภอ 146,165.30 1,910,526,614.99 
ข๎าวหอมมะล ิ 1,292,086.05 2,823,607 ทุกอําเภอ 1,087,231.95 17,207,620,030.87 
อ๎อย    516,112.84 42,440 โพธ์ิชัย หนองพอก 

โพนทอง เมยวดี 
เสลภูมิ 

516,112.84 567,724,124 

มันสําปะหลัง    168,887.94 52,212 โพธ์ิชัย หนองพอก 
โพนทอง เมยวดี 
เสลภูมิ 

168,887.94 295,553,891.50 

ยางพารา      7,484.67 104,142 โพธ์ิชัย หนองพอก 
โพนทอง เมยวดี 
เสลภูมิ สุวรรณภูมิ 

7,484.67 312,035,892.30 

ยาสูบพันธ์ุเตอร์กิส       2,083.75 9,829 ศรีสมเด็จ 
เมืองร๎อยเอ็ด 

2,083.75 162,990,925 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเกษตรจังหวัดร๎อยเอ็ด  (ประมาณการ ณ ปี 2558/2559) 

3. ข้อมูลแปลงส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตารางท่ี 36 ข๎อมูลแปลงสํงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญํจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ปี ชนิดสินค้า จ านวนแปลง จ านวนเกษตรกร พื้นที่ร่วมโครงการ 
2559 ข๎าว 11 แปลง 2,692 41,865 ไรํ 
 มันสําปะหลัง 6 แปลง 990 7,458 ไรํ 
2560 ข๎าว 61 แปลง 4,443 66256.75 
 ถั่วลิสง 1 แปลง 81 324 ไรํ 
 ก๎ุงก๎ามกราม 1 แปลง 71 333 ไรํ 
 โคเน้ือ 1 แปลง 54 461 ไรํ 
 อ๎อย 1 แปลง 98 703 ไรํ 
รวม 82 แปลง 8,429 116,939.75 ไร+่461 ตัว 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดร๎อยเอ็ด ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 
 
 
 

/ 6.2 ด๎านการประมง ... 
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6.2 ด้านการประมง 
ตารางท่ี 37 แสดงข๎อมูลการประมง 

พ.ศ. 
จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 

จ านวน (กก.) 
การเพาะเล้ียง 
จ านวน (กก.) 

2556 923,375 1,533,765 
2557 1,039,322 3,430,766 
2558 1,392,715 9,284,033 
2559 1,810,693 6,790,957 
2560 705,771 4,584,935 
รวม 5,871,876 25,624,456 

ตารางท่ี 38 แสดงข๎อมูลผลผลิตการประมง 
ล าดับท่ี ชนิดสัตว์น้ า ผลผลิต (กก.) 

1 ปลากินพืช (นิล , ไน , ตะเพียบ , ยีสก) 12,596,533 
2 ปลากินเนื้อ (ปลาดุก) 9,448,900 
3 ปลานิลในกระชัง 3,149,633 
4 กบ 4,724,450 
5 กุ๎งก๎ามกราม 1,574,817 
 รวม 31,496,332 

  ที่มา : สํานักงานจังหวัดร๎อยเอ็ด ข๎อมูล ณ ปี 2560 เดือนพฤษภาคม 

6.3  ด้านการปศุสัตว์ 
ตารางท่ี 39 การผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์) 

ประเภทสัตว ์
โคพื้นเมือง โคพันธุ์ โค

ลูกผสม 
กระบือ สุกร 

พ.ศ. จ านวน 
จ านวน

เกษตรกร 
จ านวน 

จ านวน
เกษตรกร 

จ านวน 
จ านวน

เกษตรกร 
2556 197,662 50,412 45,507 13,476 106,934 5,697 
2557 176,324 46,992 39,680 12,497 90,488 5,643 
2558 185,160 48,345 44,715 14,048 110,775 6,398 
2559 165,906 42,521 46,255 13,850 113,183 4,746 
2560 176,906 44,578 45,325 14,274 117,041 5,501 

 
 
 

/ ตารางที ่40 ... 



ตารางท่ี 40 การผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์) 

ตารางท่ี 41 จํานวนสัตว์เศรษฐกิจ ย๎อนหลัง 5 ปี 
ประเภทสัตว์
เศรษฐกิจ 

2556 2557 2558 2559 2560 

โค 197,662 176,324 185,160 165,906 176,454 
กระบือ 45,507 39,680 44,715 46,255 45,325 
สุกร 106,934 90,488 110,775 113,183 117,041 
เป็ด 311,503 355,248 341,207 327,955 227,443 
ไกํ 2,682,528 2,070,034 2,398,411 2,201,835 1,9520,496 

ตารางท่ี 42 รายได๎จากสัตว์เศรษฐกิจ 
ประเภทสัตว์
เศรษฐกิจ 

2556 2557 2558 2559 2560 

โค 3,261,423,000 3,173,832,000 3,703,200,000 3,815,838,000 4,411,350,000 
กระบือ 750,865,500 714,240,000 916,657,500 1,017,610,000 1,133,125,000 
สุกร 641,604,000 452,440,000 664,650,000 735,689,500 760,766,500 
เป็ด 21,805,210 25,933,104 25,590,525 26,236,400 19,332,655 
ไกํ 134,126,400 113,851,870 143,904,660 110,091,750 976,024,800 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร๎อยเอ็ด ข๎อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2560 
6.3  การบริการและการท่องเท่ียว 

6.3.1  ประเภทและจ านวนสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและบริการ 

1) สถานประกอบการด๎านพาณิชยกรรม 
- สถานีบริการน้ํามันที่ได๎รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการ จํานวน  486 แหํง 
- ห๎างสรรพสินค๎า       จํานวน        4 แหํง  
- ตลาดสด        จํานวน      22 แหํง  
 
 

/ 2) สถาน ... 

ประเภทสัตว ์ ไก่ (พื้นเมือง) ไก่ (เนื้อ) เป็ด (เป็ดเทศ) 

พ.ศ. จ านวน 
จ านวน

เกษตรกร 
จ านวน 

จ านวน
เกษตรกร 

จ านวน 
จ านวน

เกษตรกร 
2556 1,755,063 64,820 287,946 1,292 191,123 12,551 
2557 1,762,222 66,569 72,682 960 194,712 14,177 
2558 1,715,079 68,327 194,521 491 194,949 13,184 
2559 1,508,976 55,159 167,084 394 205,279 15,194 
2560 1,952,046 63,229 206,473 529 227,443 16,924 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561  - 33 -
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2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
- สถานธนานุบาล 0110 จํานวน        1 แหํง 
- โรงฆําสัตว์ จํานวน      36 แหํง 

3) สถานประกอบการด๎านบริการ 
- โรงแรม จํานวน      143 แหํง 
- จํานวนห๎องพักรวม  จํานวน   2,895 ห๎อง 
- ธนาคาร จํานวน       50 แหํง 
- โรงภาพยนตร์ จํานวน        3 แหํง 
- สหกรณ์        จํานวน     321 แหํง  

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดร๎อยเอ็ด 
6.3.2  ด้านการท่องเท่ียว 

1. สถิติและรายได้การท่องเท่ียว : จังหวัดร๎อยเอ็ดมีแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ คือ พระมหาเจดีย์
ศรีชัยมงคล บึงพลาญชัย บึงเกลือ ศูนย์แสดงพันธ์ุสัตว์น้ํา พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติร๎อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ร๎อยเอ็ด วนอุทยานผานํ้าย๎อย สวนพฤกษศาสตร์และวรรณคดี กูํกาสิงห์ บํอพันขัน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมร๎อยเอ็ด เป็นต๎น  โดยในปี 2560 มีนักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาเที่ยวในจังหวัด 
จํานวน 70,815 คน มีรายได๎จากการทํองเที่ยว 107.39 ล๎านบาท 

ตารางท่ี 43 ข๎อมูลนักทํองเที่ยวและรายได๎จากการทํองเที่ยว 
ปี นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวม รายได้ (ล้านบาท) 

2556 236,644 2,219 234,863 1,622.59 
2557 237,957 2,281 240,238 174.93 
2558 245,288 2,259 247,547 184.58 
2559 1,906,794 3,050 1,909,844 1,305.08 
2560 70,082 733 70,815 107.39 
รวม 2,692,765 21,084 2,702,307 3,394.57 

ท่ีมา :  ข๎อมูล ปี 2560 ณ เดือนเมษายน 2560 

6.3.3  จ านวนโรงแรมและห้องพัก 
ตารางท่ี 44  ข๎อมูลจํานวนโรงแรมและจํานวนห๎องพัก  

ที่ อ าเภอ จ านวนโรงแรม จ านวนห้องพัก 
1 อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 58 1,795 
2 อําเภอโพนทอง 14 192 
3 อําเภอเสลภูมิ 6 79 
4 อําเภอสุวรรณภูมิ 12 164 

 
 

/ ตารางที ่44 (ตํอ) ...



 

ตารางท่ี 44  ข๎อมูลจํานวนโรงแรมและจํานวนห๎องพัก (ตํอ) 
ที่   อ าเภอ  จ านวนโรงแรม จ านวนห้องพัก 
5 อําเภอพนมไพร 2 37 
6 อําเภอเกษตรวิสัย 9 120 
7 อําเภออาจสามารถ 1 10 
8 อําเภอธวัชบุรี 9 125 
9 อําเภอจตุรพักตรพิมาน 5 61 
10 อําเภอปทุมรัตต์ 4 50 
11 อําเภอหนองพอก 7 62 
12 อําเภอเมืองสรวง 3 28 
13 อําเภอโพธ์ิชัย 1 10 
14 อําเภอโพนทราย 1 20 
15 อําเภอเมยวดี - - 
16 อําเภอศรีสมเด็จ 2 16 
17 อําเภอจังหาร 3 43 
18 อําเภอเชียงขวัญ 2 55 
19 อําเภอทุํงเขาหลวง 3 28 
20 อําเภอหนองฮี - - 

รวม 142 2,895 

ท่ีมา :  ที่ทําการปกครองจังหวัดร๎อยเอ็ด  ข๎อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  2559 

6.3.4  สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด 
เมืองร๎อยเอ็ด หรือเมืองสาเกตนคร ตามตํานานอุรังคธาตุ นับวําเป็นเมืองเกําแกํปรากฏแตํ

สมัยพุทธกาลเป็น 1 ใน 4 เอกนครบูรพา แหํงชมพูทวีป มีหัวเมืองข้ึน 11 หัวเมืองทางเข๎า 11 ประตู เขียนวํา
10 กับ 1 = 101 จึงเรียกวํา เมืองร๎อยเอ็ดในปัจจุบัน 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีสถานท่ีท่องเท่ียวและโบราณสถาน ดังน้ี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด  เดิมจัดต้ังข้ึนตามดําริของทําน  ศาสตราจารย์ดร.กํอ  สวัสดิ

พาณิชย์  ในอันที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมอีสาน  โดยเฉพาะผ๎าไหมและผ๎าพื้นบ๎าน  ตํอมาเมื่อกรม
ศิลปากร มีนโยบายจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติประจําเมืองข้ึน จึงได๎ทําการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการ
จัดแสดงให๎ครอบคลุมข๎อมูลเรื่องราวของจังหวัดในทุกด๎าน  เชํน  ความรู๎ด๎านภูมิศาสตร์  ทรัพยากร
ธรณี โบราณคดีประวัติศาสตร์ บุคคลสําคัญ  วิถีชีวิต  ประเพณีและศิลปหัตถกรรม  และในการจัดแสดงได๎มี
การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมํ  ได๎แกํ  ระบบสารสนเทศ  การทําหุํนจําลอง  และฉากชีวิตตํางๆ  เข๎ามา  
ประกอบการนําเสนอเรื่องราวทําให๎อาจกลําวได๎วํา เป็นพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติที่มีความทันสมัยที่สุดแหํง
หนึ่งในความดูแลของกรมศิลปากรตั้งอยูํถนนเพลินจิต ใกล๎กับโรงเรียนร๎อยเอ็ดวิทยาลัย ในเขตเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด 

/บึงพลาญชัย ...
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บึงพลาญชัย  เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร๎อยเอ็ด   ตั้งอยูํบริเวณกลางเมืองร๎อยเอ็ด   ถือเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัด  ลักษณะเกาะอยูํกลางบึงน้ําขนาดใหญํ  มีเนื้อที่ประมาณ   2  แสนตารางเมตร   เป็น
สถานที่ พักผํอนหยํอนใจ  ตกแตํงด๎วยสวนไม๎ดอกขนาดใหญํ  มีพันธ์ุไม๎ตํางๆ  รํมรื่นและในบึงน้ํามีปลาชนิด
ตํางๆ  หลาย พันธ์ุภายในจะมีศาลเจ๎าพํอหลักเมืองซึ่งเป็นของคํูบ๎านคํูเมืองที่ชาวร๎อยเอ็ดเคารพนับถือ  
และเช่ือวําเจ๎าพํอจะชํวยดลบันดาลให๎ชาวเมืองมีความสุข  คิดสิ่งใดสม ปรารถนา  ผู๎คนมากราบไหว๎ขอพร 
ในตอนกลางวัน  และก็มาให๎อาหารปลา มีเรือถีบไว๎บริการ  40 บาท/ลํา  นั่งได๎ 2 คน สํวนตอนเย็นๆ ก็จะมี
คนทุกเพศทุกวัยมาออกกําลังกาย  เชํน ว่ิง  เดิน เต๎นแอโรบิก   ลีลาส   รํากระบอง   มีเครื่องออกกําลังกาย  
มีมุมสําหรับ  แบตมินตัน   บาสเก็ตบอลฯลฯ และยังมีชํองทางจักรยาน  (bike  lane)  รอบบึงพลาญชัยไว๎
สําหรับคนที่ชอบปั่นจักรยาน   ในบึงพลาญชัยจะมีน้ําพุดนตรีโดยมีไซน์จากดอกไม๎ประจําจังหวัด   “ดอก
อินทนิลบก ”  และจะเป็นตัวเลข  101  อีกด๎วย   วงเล็บมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง  12  เมตร   15  เมตร
และ   20  เมตร   พุํงสูงขนาดตึก   2  ช้ัน  ข้ึน-ลง   ตามจังหวะเสียงดนตรีผสมผสานกับไฟ  แสง  สีอยําง
สวยงาม   มีลานอเนกประสงค์ สาเกตุนคร  (เวทีกลาง แจ๎งหน๎าบึงพลาญชัย)   เป็นสถานที่จัดงานพิธี  
งานประเพณี งานชุมชน  งานทางด๎านสังคมตํางๆ  โดยจะมีจอ  LED  ขนาดใหญํขนาด 4×9  เมตร  สําหรับ
ถํายทอดถํายภาพสดให๎ประชาชนได๎ชมกันอยํางทั่วถึง   นอกจากนี้แล๎ว  จากบึงพลาญชัยจะไปที่อื่น 
ตํอกันงําย  เนื่องจากต้ังอยูํกลางเมืองและมีผังเมืองแบบใยแมงมุม  รอบๆ   บึงมีร๎านอาหารมากมายที่มีทั้ง  
เปิดบริการกลางวันและกลางคืน  จะเดินตลาดก็อยูํไมํไกลนัก  และใกล๎บึงยังมีสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ําให๎เข๎า
ชมได๎อยํางฟรีอีก และวัดบึงพระลานชัย   พระอารามหลวง  เป็นวัดเกําแกํโบราณ   มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์และสังคมปัจจุบัน   เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางราชการทุกยุคทุกสมัย   เป็นสถานที่
ประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา มีสระชัยมงคลเป็นสระน้ําศักดิสิทธ์ิเคยนํานํ้าจากสระชัยมงคลไปรํวมงาน 
พระราชพิธีเป็นประจํามีใบเสมาเกําสมัยทร ารวดี   มีศิลา แลงสมัยเมืองฟูาแดดสูงยาง   เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดใกล๎เคียง  เป็นต๎นกําเนิดการศึกษาพระปริยัติ ธรรมทั้งแผนกธรรมและ
บาลี  ของจังหวัดร๎อยเอ็ด เป็นต๎นกําเนิด ภาษาไทยวิชาชีพและแพทย์แผนโบราณจังหวัดร๎อยเอ็ดเป็นศูนย์
การศึกษาอบรมพระธรรมประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดร๎อยเอ็ดเป็นศูนย์
พัฒนาจิตใจของจังหวัดร๎อยเอ็ด 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  สร๎างขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เป็นสวนสาธารณะกลางเมือง ตกแตํงด๎วยพันธ์ุไม๎นานาชนิดให๎ความรํมรื่น เหมาะสําหรับเป็นที่พักผํอน 
หยํอนใจบริเวณกลางสวนมีศาลาจัตุรมุขและหอนาฬิกาสีขาว สวยเดํนเป็นสงํา ใช๎เป็นที่จัดงานประเพณีตํางๆ 
ของจังหวัด อยูํบริเวณหน๎าศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด 

วัดบูรพาภิราม มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย  คือ พระพุทธรัตนมงคล
มหามุณี (พระเจ้าใหญ่วัดบูรพา) สีทองเหลืองอรําม สูง 101 ศอก (67.85 เมตร) ที่ฐานพระพุทธรูปเป็นห๎อง
พิพิธภัณฑ์จํานวนหลายห๎อง วัดน้ีตั้งอยูํในเขตเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

 

/ วัดสระทอง ... 



 

วัดสระทอง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพํอพระสังกัจจายน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคํูบ๎านคํูเมืองขนาดใหญํ
สวยงาม  หน๎าตักกว๎าง  2.40  เมตร  นั่งขัดสมาธิสูง  2.75  เมตร  ข๎าราชการ  ประชาชนชาวจังหวัดร๎อยเอ็ด  
นิยมไปขอพร เพราะมักจะสัมฤทธ์ิผลเป็นที่เลื่องลือ สํวนมากจะบนด๎วยทองคําเปลวเทําอายุผู๎บน  ตั้งอยูํถนน
หายโศกใกล๎โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ถนนสายร๎อยเอ็ด – กาฬสินธ์ุ 

วัดกลางมิ่งเมือง เป็นวัดเกําแกํ สันนิษฐานวําสร๎างกํอนต้ังเมืองร๎อยเอ็ด ในอดีตเคยใช๎เป็นสถานที่
ประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา  ปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรม  และเป็นสถานที่สอบธรรมสถาน
บริเวณผนังรอบอุโบสถมีลวดลายภาพวาดแสดงถึงพระพุทธประวัติ  สวยงามและมีคุณคําทางศิลปะ  ในวัด 
มีหอระฆังสูงสวยงาม นักทํองเที่ยวนิยมขึ้นไปบนหอระฆังเพื่อจะมองทัศนียภาพสวยงามของจังหวัดร๎อยเอ็ด
พร๎อมอธิษฐานขอพรแล๎วตีระฆังให๎ได๎ยินคําขอไปถึงสวรรค์ ตั้งอยูํบนเนินในเมือง  ถนนสายผดุงพานิชในเขต
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด 

อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา  (ทน)  เป็นบุตรท๎าวจารย์แก๎ว  ได๎รับการสถาปนาให๎เป็นเจ๎าเมือง
ร๎อยเอ็ดคนแรก เป็นผู๎มีความสามารถในการปกครอง  ได๎รวมผู๎คนบูรณะฟื้นฟูและทํานุบํารุงเมืองร๎อยเอ็ด 
จนเป็นปึกแผํนเจริญรุํงเรืองในที่สุด ตั้งอยูํวงเวียนห๎าแยกสายน้ําผึ้ง ใกล๎วิทยาลัยนาฏศิลป์ร๎อยเอ็ด 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า เป็นแหลํงแสดงพันธ์ุสัตว์น้ําจืดชนิดตํางๆ  มากมายหลายชนิดของภาค
อีสาน แสดงพัฒนาการความเป็นอยูํของสัตว์น้ําจืด เป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎  ตลอดจนศึกษาวิธีแพรํพันธ์ุ
และความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล๎อม ตั้งอยูํใกล๎วัดบึงพระลานชัย 

สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก พื้นที่สวนล๎อมรอบด๎วยบึงขนาดใหญํประกอบด๎วยรูป
หลํอสวยงามของพระเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ ตั้งอยูํบ๎านน๎อยหัวฝาย  หมูํที่ 8 ตําบลรอบเมือง  อําเภอ
เมืองร๎อยเอ็ด 

ปรางค์กู่หรือปราสาทหนองกู่ อําเภอธวัชบุรี เป็นปราสาทสร๎างด๎วยศิลาแลงทั้งหลัง ตั้งหันหน๎าไป
ทางทิศตะวันออก  ปรางค์ประธานมีสภาพคํอนข๎างสมบูรณ์  ล๎อมรอบด๎วยกําแพงที่มีซุ๎มประตูทางเข๎าหรือ 
โคปุระอยูํด๎านหน๎าเพียงด๎านเดียว ที่มุมด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎มีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าหรือบรรณาลัย
ตั้งอยูํอีก  1 หลัง  ภายนอกมีสระน้ํากรุด๎วยศิลาแลง  ปรางค์กูํได๎รับการขุดแตํงบูรณะโดยกรมศิลปากร  
ในปี พ.ศ.  2534 ได๎พบทับหลังที่ปรางค์ประธานสลักเป็นรูปบุคคลบนหลังช๎าง  ซึ่งคงหมายถึงพระอินทร์  
ทรงช๎างเอราวัณ  นอกจากนั้นบริเวณใกล๎เคียงยังพบเสากรอบประตูและศิวลึงค์ขนาดใหญํที่มีหลักฐานวํา  
ขุดได๎จากที่นาใกล๎ๆ กัน จึงสันนิษฐานวําปรางค์กูํเป็นสถาปัตยกรรมแบบปาปวนในลัทธิไศวนิกาย  อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 16 – 17 

กู่กาโดน สร๎างในสมัยเดียวกับปราสาทหินพิมาย เพราะลักษณะเป็นปรางค์กูํ  สร๎างด๎วยศิลาแลง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ด๎านในกว๎างและสูง มีประตูเข๎าทางเดียว ตั้งอยูํวัดธาตุ อําเภอเกษตรวิสัย 

กู่กาสิงห์ เป็นโบราณสถานซึ่งสันนิษฐานวําได๎รับอิทธิพลจากศิลปะขอมแบบปาปวนสร๎างขึ้นใน
ราวพุทธศตวรรษที่  16 – 17 สมัยลพบุรี  เป็นปราสาทกํอด๎วยอิฐ  3 หลัง  ตั้งอยูํบนฐานศิลาแลงเดียวกัน
ด๎านข๎างของกลุํมปราสาทดังกลําวมีอาคารกํอด๎วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าต้ังอยูํ  2 หลัง  เรียกวํา  
 

/ บรรณาลัย ... 
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“บรรณาลัย”ปราสาททั้งหมดล๎อมรอบด๎วยกําแพงศิลาแลงสี่เหลี่ยมที่มีโคปุระหรือซุ๎มประตูอยูํทั้งสี่ด๎าน
ประตูที่เข๎าได๎จริงเฉพาะด๎านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนอกเขตกําแพงมีคูนํ้ารูปเกือกม๎าล๎อมรอบอยูํอีก
ช้ันหนึ่ง พบวําภายในกูํกาสิงห์เคยใช๎เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ เทพเจ๎าสูงสุดใน
ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยูํบ๎านกูํกาสิงห์ ตําบลกูํกาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย 

กู่พระโกนา  เป็นโบราณสถานที่สร๎างขึ้นสมัยขอมเรืองอํานาจ  เป็นศิลปะสวยงามมากลักษณะ
ประกอบด๎วยปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งอยูํบนฐานศิลาทรายเดียวกันเรียงจากเหนือไปใต๎  ทั้งหมดหันหน๎าไปทาง
ทิศตะวันออก  มีกําแพงล๎อมรอบและบริเวณปุารอบกูํมีฝูงลิงอาศัยอยูํเป็นจํานวนมาก  ตั้งอยูํตําบลสระคู
อําเภอสุวรรณภูมิ ริมถนนสายร๎อยเอ็ด – สุรินทร์ 

บ่อพันขันรัตนโสภณ อยูํในเขตวัดบํอพันขันรัตนโสภณ  เป็นอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
50 ปี มีตํานานเลําขานนานนม  ด๎วยเป็นพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎  ในบริเวณนั้นเดิมมีการทํานาเกลือปัจจุบันมี
พระพุทธรูปสวยงามองค์ใหญํ ขนาด 21 เมตร ช่ือพระพุทธสหัสขันธมหามุนีนาถประดิษฐา นอยูํเกาะกลาง
บํอพันขันศักดิ์สิทธ์ิโดยเป็นบํอน้ําซึ่งไหลซึมมาจากหินตลอดปี ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิมองค์ใหญํ
เป็นที่เคารพบูชาของชาวร๎อยเอ็ด ตั้งอยูํบ๎านหนองคูณ หมูํที่ 12 ตําบลเดํนราษฎร์ อําเภอหนองฮี  ระยะทาง
จากเมืองร๎อยเอ็ดประมาณ 85 กิโลเมตร 

วนอุทยานผาน้ าย้อย  เป็นหน๎าผาหินขนาดใหญํ  มีน้ําไหลซึมตลอดปี  พื้นที่สํวนใหญํเป็นภูเขา
หินปูนมีลักษณะสูงชันสลับซับซ๎อนสวยงามตามธรรมชาติ  มีพืชพรรณนานาชนิดข้ึนอยูํอยํางหนาแนํนเป็น 
ปุาไม๎เนื้อแข็งนานาชนิดและมีสัตว์ปุาอาศัยอยูํหลายชนิด  เชํน หมูปุา เก๎ง  กวาง  ไกํปุา  ฯลฯ ตั้งอยูํตําบล  
ผานํ้าย๎อย อําเภอหนองพอก หํางจากตัวเมืองร๎อยเอ็ดประมาณ 79 กิโลเมตร เส๎นทางเดียวกับพระมหาเจดีย์ 
ศรีชัยมงคล 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี  เป็นโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในวรรณคดีไทยภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ จัดสร๎างเป็นสวนพุทธประวัติ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีไทย  สวนสมุนไพร  สวนมหาเวสสันดร
ชาดกสวนปุาเปิดเขาเขียวและปลูกไม๎มีคํา ตั้งอยูํในบริเวณปุาสงวนแหํงชาติดงมะอี่ ตําบลผานํ้าย๎อย  อําเภอ
หนองพอกเส๎นทางเดียวกับพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล 

พระมหาเจดีย์ศรชีัยมงคล เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญํที่สุดแหํงหนึ่งในประเทศไทย  รูปทรง  8 เหลี่ยม 
ความกว๎าง 101 เมตร ความยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคําเป็น  109 เมตร  ใช๎ทองคํา
หนัก 4,750 บาท สร๎างในเนื้อที่ 101 ไรํ มีกําแพงอิฐ สร๎างเหมือนกําแพงเมืองจีน รอบบริเวณพระมหาเจดีย์
มีความกว๎าง 4.00 เมตร สูง 5.00 เมตร  ความยาว  3,500  เมตร  ตัวองค์พระธาตุได๎ตกแตํงลวดลายงดงาม
วิจิตรด๎วยศิลปะยุคใหมํและยุคเกําเป็นศิลปะรํวมสมัยที่หาดูได๎ยาก องค์พระธาตุแบํงเป็น 5 ช้ันดังนี ้

ชั้นท่ี 1 เป็นห๎องโถงกว๎างใหญํโอํอํา ผนังจารึกนามทานาธิบดีตําง ๆ ใช๎เป็นห๎องประชุมบําเพ็ญบุญ 
ชั้นท่ี 2 เป็นห๎องโถงโอํอําเชํนกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทยวิจิตรพิสดาร 
ชั้นท่ี 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปคณาจารย์ปราชญ์อีสานในอดีต  เป็นรูปเหมือนสลักหินอํอนและ 

หุํนรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์ 

/ ข้ันที่ 4 ... 



ชั้นท่ี 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม  สถานปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานที่หลวงปูุศรี  
เคยบําเพ็ญธรรมมา 

ชั้นท่ี 5 บันไดเวียน  119 ช้ัน เป็นห๎องโถงรูประฆัง  8 เหลี่ยม  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมิ่งมหา
มงคล 

ทุ่งกุลาร้องไห้  เป็นทุํงกว๎างใหญํมีพื้นที่ประมาณ  2 ล๎านไรํ  มีอาณาเขตครอบคลุมถึง  5 จังหวัด
คือ จังหวัดร๎อยเอ็ด  จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดยโสธรในอดีตเป็น
ดินแดนแหํงความแห๎งแล๎ง ผืนดินแตกระแหง ปัจจุบันทุํงกุลาร๎องไห๎ได๎รับการพัฒนาให๎กลายเป็นผืนแผํนดินที่
มีความชํุมช้ืนเข๎ามาแทนที่ นอกจากนี้ ทุํงกุลาร๎องไห๎ยังกลายเป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี  และ
อรํอยที่สุดในประเทศไทย (ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของข๎าวหอมมะลิคือ  เมล็ดข๎าวมีความยาวเรียวไมํอ๎วนและ
ปลายงอนเล็กน๎อยเมล็ดข๎าวสารขาวใสไมํเหลือง มีความนุํมเหนียวเป็นพิเศษ และที่สําคัญมีความหอมมาก) 

พระเจดีย์หินอนุสรณ์ครบรอบ  90 ปี พรรษา  60 พระเทพวิสุทธิมงคล  (หลวงปู่ศรีมหาวีโร)  
ตั้งอยูํในเขตวัดปุากุง บ๎านปุากุง ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ หํางจากอําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 25 กิโลเมตร
ได๎แนวความคิดรูปแบบการกํอสร๎างมาจากองค์เจดีย์โบโรบูโดร์  (บรมพุทโธ)  ประเทศอินโดนีเซีย  สถานที่
ภายนอกและภายในขององค์เจดีย์กํอสร๎างด๎วยหินทรายธรรมชาติ  เป็นแหํงแรกของประเทศไทย  องค์เจดีย์
มี 7 ช้ัน มีภาพแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ประวัติหลวงปูุศรี  มหาวีโร  และรูปบูรพาจารย์ฯ  
ยอดเจดีย์หุ๎มด๎วยทองคําหนัก 101 บาท ถือเป็นศาสนสถานที่มีความวิจิตรสวยงามเป็นอยํางมากอีกแหํงหนึ่ง
ของจังหวัดร๎อยเอ็ด 

กู่คันทนาม  อําเภอโพนทราย  สร๎างด๎วยศิลาแลง  หันหน๎าไปทางทิศตะวันออกปรางค์ประธาน 
ตอนบนถูกดัดแปลงเป็นกุฏิพระด๎วยการตํอเติมเปลี่ยนหลังคาใหมํ  ด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของปราสาท 
มีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าหรือบรรณาลัยต้ังอยูํ 1 หลัง ล๎อมรอบด๎วยกําแพงที่มีซุ๎มประตูทางเข๎าหรือโคปุระ
อยูํทางด๎านหน๎าเพียงด๎านเดียว กําแพงด๎านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  กรุด๎วยศิลา
แลง 1 สระเป็นศาสนสถานขอม อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 

บึงโดน  เป็นแหลํงน้ําขนาดใหญํ  มีน้ําตลอดทั้งปี  ใช๎ในการประมงและเป็นสถานที่พักผํอน 
หยํอนใจอยูํทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเสลภูมิ ในเขตตําบลกลาง มีพื้นที่ 1,044 ไรํ 3 งาน ตั้งอยูํตําบลกลาง
อําเภอเสลภูมิ 

อ่างเก็บน้ าบึงเกลือ เมื่อประมาณ  200 ปีที่ผํานมา  จะมีหนองน้ําตําง  ๆ มากมายอยูํในบริเวณนี้ 
ในบางปีเกิดน้ําแห๎ง บริเวณที่น้ําแห๎งก็จะมีเกล็ดเกลือเกิดข้ึน  ชาวบ๎านจึงนําเกลือมาต๎มทําเป็นเกลือเก็บไว๎ 
ปรุงอาหาร ตํอมามีการขุดลอกขยายพื้นที่รวมเอาหนองบึงตําง  ๆ เข๎าด๎วยกันเพื่อเก็บกักน้ําไว๎ใช๎เป็นแหลํง 
ขยายพันธ์ุสัตว์น้ํา และนําน้ํามาทําการเกษตร ปัจจุบันมีพื้นที่ 7,500 ไรํ มีหาดทรายยาวประมาณ 1 กิโลเมตร
ได๎รับการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวและเป็นแหลํงอนุรักษ์นกเป็ดนํ้า  ในแตํละปีมีประชาชนนักทํองเที่ยวมา
เที่ยวชมเป็นจํานวนมาก เนื่องจากสถานที่แหํงนี้มีลักษณะภูมิประเทศคล๎ายกับทะเล  จึงเป็นที่เรียกกันทั่วไป
วํา “บึงเกลือทะเลอีสาน” ตั้งอยูํที่ตําบลบึงเกลือ อําเภอเสลภูมิ อยูํหํางจากตัวจังหวัดร๎อยเอ็ด  42 กิโลเมตร  
 

/ อํางเก็บน้ํา ...
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อ่างเก็บน้ าธวัชชัย  ตั้งอยูํในเขตตําบลมะอึ  อําเภอธวัชบุรี  เดิมชาวบ๎านเรียกช่ือหนองแคน 
หนองจอกเจี้ย หนองสิม รวมกันเป็นอํางเก็บน้ําธวัชชัย  ขนาดพื้นที่ประมาณ  1,800  ไรํ การเดินทางไปตาม 
ถนนสายกรุงเทพฯ – มุกดาหาร (สี่แยกถนนเลี่ยงเมืองร๎อยเอ็ดหน๎าวัดบูรพาภิราม – ตําบลมะอึ กม.ที่ 7) 

6.4  ด้านอุตสาหกรรม 
1. จังหวัดร๎อยเอ็ดมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น  จํานวน  558  โรงงาน  ดังนี ้

ตารางท่ี 45  ข๎อมูลโรงงาน 
ขนาดโรงงาน จ านวนโรงงาน จ านวนคนงาน (คน) จ านวนเงินทุน (บาท) 

1. ขนาดเล็ก 411 3,843  1,030,333,053 
2. ขนาดกลาง 152 2,796  3,967,083,082 
3. ขนาดใหญํ  31 2,507 10,712,457,380 

รวม 595 9,146 15,709,873,515  

2. จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก (จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 21 หมวด) 
ตารางท่ี 46  ข๎อมูลประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 

ที่ ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม จ านวน % เงินทุน คนงาน 
1 อุตสาหกรรมการเกษตร 91 15.29 4,143,528,611 1,267 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 55 9.24 809,848,500 661 
3 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 2 0.34 5,748,000 13 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 0.50 10,320,000 143 
5 อุตสาหกรรมเคร่ืองแตํงกาย 8 1.35 1,298,432,780 2,389 
6 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง - - - - 
7 อุตสาหกรรมไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎ 88 14.79 725,704,628 784 
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 23 3.87 21,994,300 221 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ - - - - 
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 2 0.34 10,720,000 17 
11 อุตสาหกรรมเคมี 7 1.18 26,445,000 98 
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 11 1.85 612,400,000 103 
13 อุตสาหกรรมยาง 5 0.84 375,400,000 92 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 14 2.35 92,430,000 166 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 94 15.80 809,596,000 629 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 3 0.50 26,080,000 44 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 43 7.23 272,640,400 473 
18 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 17 2.86 63,816,500 98 
19 อุตสาหกรรมไฟฟูา 5 0.84 32,030,000 638 
20 อุตสาหกรรมขนสํง 68 11.43 1,209,932,600 749 
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 56 9.41 5,162,806,196 561 

รวม 595 100 15,709,873,515 9,146 

ท่ีมา :   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร๎อยเอ็ด (ข๎อมูล ณ วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2560 ) 

/ 6.5 การพาณิชย ์... 



6.5  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
6.5.1  ด้านเศรษฐกิจ 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจําปี ในปี 
2555 – 2558 จะมีมูลคําเพิ่มข้ึน แตํในปี 2558 เศรษฐกิจเกิดการชะลอสํงผลให๎ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ร๎อยเอ็ด  ลดลง เป็น 60,150 ล๎านบาท  โดยสาขาการผลิตที่สําคัญสร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัด คือ  สาขาภาค
การเกษตร มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวประชากร (Per Capita GPP) ในปี 255 8 เป็น 55,982 บาท ลดลง ต่ํากวําปี 
2557 ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวประชากรเป็น 57,959 บาท 

ตารางท่ี 47 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดร๎อยเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2558   
สาขา ปี 2555r ปี 2556r ปี 2557r ปี 2558p 

ภาคเกษตร 14,324 20,203 16,770 13,636 
เกษตรกรรม การลําสัตว์และการปุาไม๎  14,233 20,102 16,671 13,530 
การประมง 91 101 99 105 
ภาคนอกเกษตร 48,265 48,328 45,642 46,514 
การทําเหมืองแรํและเหมืองหิน 82 76 83 111 
อุตสาหกรรม 5,191 5,087 3,018 2,878 
การไฟฟูา แก๏ส และการประปา 815 880 991 989 
การกํอสร๎าง 3,509 2,705 2,500 2,593 
การขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎ใน
ครัวเรือน 

5,917 6,757 6,784 6,970 

โรงแรมและภัตตาคาร 376 416 416 486 
การขนสํง สถานที่เก็บสินค๎าและการคมนาคม  1,381 1,379 1,337 1,379 
ตัวกลางทางการเงิน  4,134 4,720 5,221 6,039 
บริการด๎านอสังหาริมทรัพย์ การให๎เชําและ
บริการทางธุรกิจ 

4,197 3,532 3,432 3,580 

การบริหารราชการและการปูองกันประเทศ 
รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ 

6,864 6,455 5,016 5,599 

การศึกษา 12,518 12,839 13,244 12,061 
การบริการด๎านสุขภาพและสังคม 1,788 1,915 2,074 2,269 
การให๎บริการด๎านชุมชน สังคมและบริการสํวน
บุคคลอ่ืนๆ 

1,197 1,288 1,283 1,300 

ลูกจ๎างในครัวเรือนสํวนบุคคล  297 279 244 259 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 62,590 68,531 62,413 60,150 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตํอคน (บาท) 57,892 63,499 57,959 55,982 
ประชากร (1,000 คน) 1,081 1,079 1,077 1,074 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
 

/ ตารางที่ 48... 
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ตาราง ท่ี 48 รายได๎เฉลี่ยตํอคนตํอปี ของจังหวัดในกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ปี พ.ศ. 2560 

จังหวัด ประชากร 
 (1,000 คน) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด(ล้านบาท) 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี (บาท) 

ล าดับ 
ของภาค 

ล าดับของ
ประเทศ 

ขอนแกํน 1740 187271 107607 1 30 

ร๎อยเอ็ด 1074 60150 73,454 15 71 
มหาสารคาม 830 47355 57069 12 67 

กาฬสินธ์ุ 922 47178 51147 18 75 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  

        2)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหน้ีสินต่อครัวเรือน 
      จากข๎อมูลผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สํานักงานสถิติแหํงชาติ พบวํา 
ในปี 2560 ครัวเรือนในจังหวัดร๎อยเอ็ด มีรายได๎เฉลี่ย 19,990 บาท/เดือน/ครัวเรือน คําใช๎จํายเฉลี่ย  17,756  
บาท/เดือน/ครัวเรือน และมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย  149,907 บาท/ครัวเรือน  

ตารางท่ี 49  รายได๎เฉลี่ย คําใช๎จํายเฉลี่ยตํอเดือน  พ.ศ. 2556 – 2560 
ปี พ.ศ. ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (ครัวเรือน) รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 

2556 1,292 ครัวเรือน 59,633 บาท 

2557 776 ครัวเรือน 78,270 บาท 

2558 682 ครัวเรือน 73,020 บาท 

2559 780 ครัวเรือน 72,773 บาท 

2560 1,100 ครัวเรือน 73,454 บาท 
 

รายการ 2557 2558 2559 2560 
1. รายได๎เฉลี่ย  ตํอเดือนตํอครัวเรือน       14,932    20,167      20,505     19,990  

2. คําใช๎จํายเฉลี่ย  ตํอเดือนตํอครัวเรือน      12,176    15,476      15,348     17,756  

3. จํานวนหน้ีสินเฉลี่ย ตํอครัวเรือน  138,771   187,017   244,163   149,907   

ตารางท่ี 50 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํอครัวเรือนของจังหวัดในกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
พ.ศ. 2552 – 2558 

จังหวัด 2552 2554 2556 2558 

     ร๎อยเอ็ด  19,779 16,030 18,095 21,337 
     ขอนแกํน  14,932 20,167 20,505 19,990 
     มหาสารคาม  19,845 25,461 21,644 18,540 
     กาฬสินธ์ุ  11,748 17,293 13,921 15,452 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  15,358 18,217 19,181 21,094 
ประเทศ  20,904 23,236 25,194 26,915 

 
/ ที่มาการสํารวจ ... 



ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สํานักงานสถิติแหํงชาติ   

จากข๎อมูลพบวํา ครัวเรือนจังหวัดร๎อยเอ็ด มีรายได๎เฉลี่ย คําใช๎จํายเฉลี่ย และหนี้สินเฉลี่ยตํอ
ครัวเรือนสูงกวําครัวเรือนจังหวัดในกลุํมเดียวกันและยังพบอีกวําจังหวัดขอนแกํนและจังหวัดกาฬสินธ์ุมี
สัดสํวนคนจนสูงกวําจังหวัดร๎อยเอ็ด (จังหวัดขอนแกํนมีสัดสํวนคนจน ร๎อยละ 42.67 กาฬสินธ์ุ ร๎อยละ 
17.03 และจังหวัดร๎อยเอ็ด ร๎อยละ 12.54) 

6.6  แรงงาน 
1. สถานภาพแรงงาน 

จังหวัดร๎อยเอ็ดมีประชากรที่มีอายุ  15 ปีข้ึนไป  โดยเป็นผู๎อยูํในกําลังแรงงานหรือผู๎ที่พร๎อมจะ
ทํางาน  ประมาณ 593,472 คน (ร๎อยละ  70.13) ประกอบด๎วย  ผู๎มีงานทํา  592,163 คน ผู๎วํางงาน  1,309 คน 
ผู๎รอฤดูกาล  0 คน สํวนผู๎ที่อยูํนอกกําลังแรงงาน  ประมาณ 255,780 คน (ร๎อยละ  30. 23 )  ประกอบด๎วย  
ผู๎ทํางานบ๎าน 30,444 คน ผู๎เรียนหนังสือ 78,818 คน และอื่นๆ 146,518 คน 

2. อุตสาหกรรม 
ผู๎มีงานทําสํวนใหญํเป็นผู๎ทํางานใน ภาคเกษตร ประมาณ  320,384 คน (ร๎อยละ 55.6) รองลงมา

เป็นผู๎ทํางานในภาคการบริการประมาณ 182,563 คน (ร๎อยละ 31.6) สํวนใหญํทํางานในอุตสาหกรรมหมวดการ

ขายสํงขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์ฯ หมวดการบริหารราชการ การปูองกันประเทศฯ หมวดการศึกษา และ

หมวดที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร สํวนผู๎ทํางาน ในภาคการผลิต  ประมาณ  73,773 คน (ร๎อยละ  12.8) 

เมื่อเปรียบเทียบชํวงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล๎ว  พบวํา ผู๎มีงานทําภาคการเกษตรลดลงจาก  ร๎อยละ  58.3 

เป็นร๎อยละ 55.6 ภาคการผลิต ลดลงจากร๎อยละ 13.3 เป็นร๎อยละ 12.8 และภาคการบริการมีสัดสํวนลดลง

เชํนกัน จากร๎อยละ 33.5 เป็นร๎อยละ 31.6 

3. สถานภาพการท างาน 
ผู๎มีงานทําสํวนใหญํ  ประมาณ  265 ,956  คน  ร๎อยละ  46 .1 จะทํางานสํวนตัว  รองลงมาคือ  

ลูกจ๎างประมาณ  147 ,191 คน ร๎อยละ  25 .5 (ลูกจ๎างเอกชน  ร๎อยละ  15 .6 ลูกจ๎างรัฐบาล  ร๎อยละ  9.9)  
เมื่อเปรียบเทียบชํวงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล๎ว พบวํา ผู๎ทํางานสํวนตัว และลูกจ๎างรัฐบาล มีสัดสํวนเพิ่มข้ึน 
ร๎อยละ  3.0 และร๎อยละ  1.5 ตามลําดับ  สําหรับผู๎ทํางานเป็นนายจ๎าง  ลูกจ๎างเอกชน  ชํวยธุรกิจครัวเรือน  
และการรวมกลุํม มีสัดสํวนลดลง ร๎อยละ 0.7, ร๎อยละ 1.9, ร๎อยละ 1.7 และร๎อยละ 0.2  

4. ระดับการศึกษา 
ผู๎มีงานทําสํวนใหญํจบการศึกษาสูงไมํเกินระดับประถมศึกษาประมาณ 361,510 คน ร๎อยละ 62.7 

ผู๎มีงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 145,015 คน ร๎อยละ 25.1 สํวนผู๎มีงานทําที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีมีร๎อยละ 12.0 เมื่อเปรียบเทียบในชํวงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล๎ว  พบวํา ผู๎มีงานทําที่ไมํมี

การศึกษาผู๎ที่จบการศึกษาตํ่ากวําระดับประถมศึกษา  และผู๎จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีสัดสํวน

เพิ่มข้ึน ร๎อยละ 0.1 , ร๎อยละ 6.8 และร๎อยละ 1.3 ซึ่งตรงข๎ามกับผู๎มีงานทําที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ

ปริญญาตร ีมีสัดสํวนลดลง ร๎อยละ 6.9 และร๎อยละ 1.3 ตามลําดับ 

/ 5.ช่ัวโมงการทํางาน...

ร้อยละ 
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5. ชั่วโมงการท างาน 

ผู๎มีงานทําในจังหวัดร๎อยเอ็ดสํวนใหญํ  เป็นผู๎ทํางานเต็มชํวงเวลาต้ังแตํ  35 ช่ัวโมงข้ึนไปตํอสัปดาห์  
ซึ่งถือวําเป็นผู๎ที่ทํางานเต็มที่ในเรื่องช่ัวโมงทํางาน ประมาณ  331,533 คน หรือร๎อยละ  57.5 ของผู๎มีงานทํา
ทั้งหมด  ผู๎ที่ทํางานตํ่ากวําระดับ  ประมาณ  245 ,187 คนร๎อยละ  42.5  จําแนกเป็นผู๎มีงานประจําแตํไมํได๎
ทํางานในระหวําง 7 วันกํอนวันสัมภาษณ์ มีช่ัวโมงทํางาน  0 ช่ัวโมง  ประมาณ  10,401 คน หรือร๎อยละ  1.8
และผู๎ทํางาน  1 - 34 ช่ัวโมง  ประมาณ  234,786 คน ร๎อยละ  40.7 ของผู๎มีงานทําทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบ  
ชํวงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล๎ว พบวํา ผู๎ทํางานเต็มเวลาต้ังแตํ  35 ช่ัวโมงข้ึนไปตํอสัปดาห์มีสัดสํวนเพิ่มข้ึน
จากร๎อยละ 53.5 เป็นร๎อยละ 57.5 สํงผลทําให๎ผู๎ที่ทํางานไมํเต็มประสิทธิภาพมีสัดสํวนลดลง 

ตารางท่ี 51 จํานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปจําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จและเพศ
จังหวัดร๎อยเอ็ด ไตรมาส 4 / 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557)  

ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ชาย หญิง รวม 
จ านวน 

รวม 406,961 439,043 846,004 
1. ไมํมีการศึกษา 1,777 3,955 5,732 
2. ต่ํากวําประถมศึกษา 147,951 187,729 335,680 
3. ประถมศึกษา 93,555 98,542 192,097 
4. มัธยมศึกษาตอนต๎น 71,088 67,921 139,009 
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย 53,176 43,796 96,972 
- สายสามัญ 45,124 36,141 81,265 
- สายอาชีวศึกษา 7,402 7,655 15,057 
- สายวิชาการศึกษา 650 - 650 

6. อุดมศึกษา 39,414 37,100 76,514 

- สายวิชาการ 22,208 17,840 40,048 
- สายวิชาชีพ 10,907 11,535 22,442 
- สายวิชาการศึกษา 6,299 7,725 14,024 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดร๎อยเอ็ด 
ตารางท่ี 52 จํานวนของผู๎มีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จและเพศไตรมาส  4 / 2557 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2557)  

ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ชาย หญิง รวม 
จ านวน 

รวม 317,224 259,496 576,720 
1. ไมํมีการศึกษา 496 491 987 
2. ต่ํากวําประถมศึกษา 116,697 91,449 208,146 
3. ประถมศึกษา 79,890 73,474 153,364 
4. มัธยมศึกษาตอนต๎น 44,937 33,158 78,095 

 
 

/ ตารางที ่52 ... 



ตารางท่ี 52 จํานวนของผู๎มีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จและเพศไตรมาส  4 / 2557 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2557)  (ตํอ) 

ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ชาย หญิง รวม 
จ านวน 

5. มัธยมศึกษาตอนปลาย 39,748 27,172 66,920 
- สายสามัญ 34,453 23,016 57,469 
- สายอาชีวศึกษา 5,295 4,156 9,451 
- สายวิชาการศึกษา - - - 
6. อุดมศึกษา 35,456 33,752 69,208 
- สายวิชาการ 20,261 16,652 36,913 
- สายวิชาชีพ 10,502 9,941 20,443 
- สายวิชาการศึกษา 4,693 7,159 11,852 

ตารางท่ี  53  จํานวนและร๎อยละของประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศจังหวัด
ร๎อยเอ็ด ไตรมาศ 4 / 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557)  

สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม 

จ านวน 
ผู๎มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 406,961 439,043 846,004 
1. ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน 318,306 266,001 584,313 
1.1 กําลังแรงงานปัจจุบัน 317,942 259,496 577,438 

- ผู๎มีงานทํา 317,224 259,496 576,720 
- ผู๎วํางงาน 718 - 718 
1.2 ที่รอฤดูกาล 364 6,505 6,869 
2. ผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน 88,655 173,042 261,697 

2.1 ทํางานบ๎าน 1,465 37,974 39,439 
2.2 เรียนหนังสือ 39,954 40,946 80,900 
2.3 อ่ืนๆ 47,236 94,122 141,358 

ร้อยละ 
ผู๎มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 100 100 100 
1. ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน 78.2 60.1 69.1 
1.1 กําลังแรงงานปัจจุบัน 78.1 59.1 68.3 
- ผู๎มีงานทํา 77.9 59.1 68.2 
- ผู๎วํางงาน 0.2 - 0.1 
1.2 ที่รอฤดูกาล 0.1 1.5 0.8 
2. ผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน 21.8 39.4 30.9 
2.1 ทํางานบ๎าน 0.4 8.7 4.6 
2.2 เรียนหนังสือ 9.8 9.3 9.6 
2.3 อ่ืนๆ 11.6 21.4 16.7 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดร๎อยเอ็ด 
/ 7.เศรษฐกิจ ... 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ข้อมูลการใช้พื้นท่ี สปก.ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
- พื้นที่สาธารณประโยชน์ 7 แปลง เนื้อที่ 36,325 ไรํ  - ที่ปุาสงวนแหํงชาติ 15 แปลง 364,172 ไรํ 
- ที่จําแนกฯ 7 แปลง 1,131,233 ไรํ 

 รวมพื้นที่รับมอบ  1,531,730 ไรํ พื้นที่กันออก 57,863 ไรํ 
 พื้นที่ทับซ๎อน  412,961 ไรํ  คงเหลือพื้นที่ดําเนินการ 1,060,906 ไรํ 

สรุปพ้ืนท่ีด าเนินการ 1,060,906 ไร่ 
- สํารวจรังวัด 755,138 ไรํ -  ที่มีสภาพปุา 12,314 ไรํ 
- ที่สาธารณประโยชน์ 24,150 ไรํ -  ที่ชุมชน 19,227 ไรํ 
- มีหนังสือสําคัญ 214,185 ไรํ - ถนน-แหลํงน้ํา 37,888 ไรํ 
- ออกเอกสาร ส.ป.ก. 51,310 ราย 70,313 แปลง 677,738 ไรํ 

สรุปพ้ืนท่ีออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 
- อ.เกษตรวิสัย 8,042 ราย 10,914 แปลง 124,191-0-43 ไร ํ
- อ.ทุํงเขาหลวง 784 ราย 1,192 แปลง 6,096-1-19 ไรํ 
- อ.ธวัชบุรี 940 ราย 1,442 แปลง 5,669-2-89 ไรํ 
- อ.พนมไพร 455 ราย 576 แปลง 2,769-3-59 ไรํ 
- อ.โพธ์ิชัย 3,944 ราย 5,281 แปลง 51,843-3-68 ไรํ 
- อ.โพนทราย 893 ราย 1,055 แปลง 9,650-2-26 ไรํ 
- อ.โพนทอง 9,533 ราย 13,668 แปลง 117,745-2-85 ไรํ 
- อ.เมยวดี 994 ราย 1,294 แปลง 11,707-2-23 ไรํ 
- อ.เมืองสรวง 481 ราย 641 แปลง 4,036-0-93 ไรํ 
- อ.สุวรรณภูมิ 6,251 ราย 8,149 แปลง 112,640-3-53 ไรํ 
- อ.เสลภูมิ 4,875 ราย 6,620 แปลง 53,685-0-19 ไรํ 
- อ.หนองพอก 13,482 ราย 8,149 แปลง 173,657-3-55 ไรํ 
- อ.หนองฮี 138 ราย 152 แปลง 248-2-55 ไรํ 
- อ.อาจสามารถ 498 ราย 688 แปลง 3,794-3-43 ไรํ 

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 

แหล่งน้ าท่ีส าคัญ  : จังหวัดร๎อยเอ็ดมีพื้นที่อยูํในเขตลุํมน้ําชีและมูล  มีพื้นที่รับน้ําฝนทั้งสิ้น
8,299  .46  ตร.กม.  หรือประมาณ  5,187,156  ไรํ  มีแมํน้ําที่สําคัญ  ได๎แกํ  แมํน้ําชี  แมํน้ํายัง  แมํน้ํามูล  
ลํานํ้าเสียว ลํานํ้าพลับพลา  ลํานํ้าเตา  มีพื้นที่ในเขตชลประทาน  504,915  ไรํ  มีแหลํงกักเก็บน้ํา  จํานวน
1,737 แหํง ได๎แกํ 

1. แหลํงน้ําชลประทาน 467 แหํง (ฝายขนาดใหญํ  3 แหํง / อํางเก็บน้ําขนาดกลาง  12 แหํง / 
อํางเก็บน้ําขนาดเล็กประเภทอํางและฝาย 312 แหํง/โครงการพระราชดําริ  10 แหํง/สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟูา 
137 แหํง) 

/ 2. แหลํงน้ํา ... 



2. แหลํงน้ําขนาดเล็ก  1,263  แหํง  (หนองน้ําและคลองธรรมชาติขนาดเล็ก  1,046  แหํง  / 
แก๎มลิงและหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญํ 110 แหํง / ลํานํ้าสาขาตํางๆ 105 แหํง / โครงการปูองกันอุทกภัย
2 แหํง) จังหวัดมีลํานํ้าธรรมชาติที่สําคัญไหลผําน  ได๎แกํ  แมํน้ําชี  แมํน้ํายัง  แมํน้ํามูล  ลํานํ้าเสียวลํานํ้า
พลับพลา ลํานํ้าเตา  นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้ําชลประทานที่ได๎สร๎างขึ้น  เชํน อํางเก็บน้ําขนาดกลาง  12แหํง  
อํางเก็บน้ําขนาดเล็ก 224 แหํง และฝายคอนกรีต 83 แหํง คูคลอง 139 แหํงทํานบ  7 แหํง สระหนองบึงอีก
จํานวน  791 แหํงที่สร๎างเก็บไว๎ใช๎ตลอดปี  แตํยังขาดแคลนอีกมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทําการเกษตร  
ที่ต๎องใช๎น้ําจากธรรมชาติเป็นหลัก  แม๎แตํน้ําต๎นทุนที่มีอยูํก็ยังนํามาใช๎ได๎ไมํทั่วถึง  รวมทั้งในปัจจุบันเกิด  
ความเสื่อมโทรมของแหลํงน้ํา เกิดปัญหาอุทกภัยที่ขยายพื้นที่มากข้ึนและยาวนานข้ึน  การบริหารจัดการน้ํา  
ที่ยังไมํมีประสิทธิภาพสํงผลให๎เกิดการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเกิดภัยแล๎ง 

มีแหลํงน้ําตามธรรมชาติที่มีความสําคัญตํอความเป็นอยูํของประชาชน ประกอบด๎วย 
- ลํานํ้าชี  มีต๎นกําเนิดที่จังหวัดชัยภูมิ  เป็นแมํน้ําสายหลักของจังหวัดร๎อยเอ็ด  ไหลผํานอําเภอ  

จังหาร  อําเภอเชียงขวัญ  อําเภอธวัชบุรี  อําเภอเสลภูมิ   อําเภอทุํงเขาหลวง   อําเภออาจสามารถ  อําเภอ
พนมไพรมีน้ําไหลตลอดปีและในปีที่มีฝนตกชุกน้ําจะเอํอล๎นทํวมฝั่ง  สร๎างความเสียหายแกํพื้นที่การเกษตร
โดยเฉพาะบริเวณลํานํ้าชีในเขตอําเภอเสลภูมิ แตํในฤดูแล๎งน้ําน๎อยและมีระดับน้ําต่ํา 

- ลํานํ้ายัง  ไหลผํานอําเภอโพนทอง  และอําเภอเสลภูมิ  แล๎วไหลไปรวมกับแมํน้ําชีที่อําเภอ  
เสลภูมิ  ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามาก  และจะไหลหลากอยํางรวดเร็ว  และมักจะเอํอทํวมพื้นที่การเกษตร 
อยูํเสมอ สํวนฤดูแล๎งน้ําแห๎งขอดเป็นชํวงๆ 

- ลําเสียวใหญํ  ไหลผํานอําเภอปทุมรัตต์  อําเภอเกษตรวิสัย  อําเภอสุวรรณภูมิ  และอําเภอ  
โพนทราย แล๎วไหลไปรวมกับแมํน้ํามูลที่จังหวัดศรีสะเกษ ฤดูแล๎งปริมาณน้ําน๎อย แตํในฤดูฝนนํ้าจะเอํอทํวม 

- ลําเสียวน๎อย ไหลผํานเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอเกษตรวิสัย และไหลไปรวมกับลํานํ้า
เสียวใหญํที่อําเภอสุวรรณภูมิ จะมีน้ําเฉพาะในฤดูฝนเทํานั้น ฤดูแล๎งน้ําจะแห๎งขอดเกือบตลอดสาย 

- ลํานํ้าเตา ไหลผํานอําเภอปทุมรัตต์ และไหลไปรวมกับลํานํ้าเสียวใหญํที่อําเภอเกษตรวิสัย 
- ลําพลับพลา  ไหลผํานอําเภอเกษตรวิสัย  ไปรวมกับแมํน้ํามูลที่อําเภอสุวรรณภูมิในฤดูแล๎ง  

น้ํามักจะแห๎งขอดและรสกรํอย เพราะไหลผํานบริเวณที่ดินเค็ม 
- แมํน้ํามูล ไหลผํานตอนใต๎ของจังหวัดร๎อยเอ็ด ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ  และอําเภอโพนทราย

เป็นแนวแบํงเขตจังหวัดร๎อยเอ็ดกับจังหวัดสุรินทร์ 
- ลําห๎วยแกวใหญํ ไหลผํานอําเภอหนองพอกและอําเภอเสลภูมิ 
นอกจากนี้ยังมีลําธารเล็ก  ๆ อีกจํานวนมาก  ซึ่งเป็นทางน้ําที่มีน้ําเฉพาะในฤดูฝนกระจายอยูํ

ทั่วไปตลอดจนบึงและหนองน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ บึงกิ่ว บึงโดน บึงเกลือ เป็นต๎น 
3. ปริมาณน้ํา  - ปริมาณน้ําฝนจังหวัดร๎อยเอ็ด ปี 2558 วัดได๎ 1,051.70  มม.  - ปริมาณน้ําฝน

เฉลี่ย 14,357.20 มม./ป ี - ปริมาณน้ําทํารายปีเฉลี่ยทั้งหมด 2,959.67 ล๎าน ลบ.ม.   - ปริมาณน้ําทําจากลุํม
น้ําตอนบนไหลํผํานได๎ 8,425.50 ล๎าน ลบ.ม.  - ปริมาณน้ําที่เก็บกักได๎ 4,179 ล๎าน ลบ.ม. 

4. ความต๎องการใช๎น้ําในด๎านตํางๆ (เชํน ด๎านเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค – บริโภค ฯลฯ) 
- น้ําอุปโภค บริโภค 77.61 ล๎าน ลบ.ม.  -  น้ําอุตสาหกรรม 8.71 ล๎าน ลบ.ม. 
- น้ําปศุสัตว์ 7.34 ล๎าน ลบ.ม.   -  น้ําเพื่อการเกษตร 2,889.73 ล๎าน ลบ.ม. 
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ตารางท่ี 54  แสดงปริมาณน้ําในอํางเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ล าดับที ่ อ่างเก็บน้ า อ าเภอ 
ความจ ุรนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าในอ่างฯ 
ปริมาณน้ าปัจจุบัน % น้ าในอ่าง 

1 อํางฯ ห๎วยแอํง อ.ศรีสมเด็จ 22.299 22.937 102.86 
2 อํางฯ หนองหญ๎าม๎า อ.เมืองร๎อยเอ็ด 2.117 3.468 163.82 
3 อํางฯ ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 5.007 4.760 95.07 
4 อํางฯ ห๎วยแล๎ง อ.จตุรพักตรพิมาน 4.414 5.452 123.00 
5 อํางฯ ห๎วยวังนอง อ.หนองพอก 11.492 5.429 47.44 
6 อํางฯ ห๎วยกุดแคน อ.จตุรพักตรพิมาน 1.992 2.496 125.05 
7 อํางฯ ห๎วยกุดแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 2.806 3.142 111.97 
8 อํางฯ ห๎วยจานใต๎ อ.ปทุมรัตต์ 5.795 0.521 8.99 
9 อํางฯ หนองผือ อ.พนมไพร 4.178 0.000 0.00 
10 อํางฯ หนองทําจอก อ.สุวรรณภูมิ 0.988 1.007 101.92 
11 อํางฯ ห๎วยพุงใหญํ อ.หนองพอก 7.80 6.432 82.46 

รวม 68.892 55.644  

ท่ีมา : โครงการชลประทานจังหวัดร๎อยเอ็ด  ข๎อมูล ณ วันที่ 7  ตุลาคม  2559 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

1. งานการปกครองคณะสงฆ์ 
- เจ๎าคณะภาค 10 (ธ) พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพระลานชัย อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 
- เจ๎าคณะจังหวัดร๎อยเอ็ด พระพุทธิสารมุนี วัดบ๎านเปลือยใหญํ อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 
- เจ๎าคณะจังหวัดร๎อยเอ็ด (ธ) พระราชปริยัติวิมล วัดมิ่งเมือง อําเภอเสลภูมิ 
- เจ๎าคณะอําเภอ มหานิกาย  จํานวน 20 รูป ธรรมยุต  จํานวน 14 รูป 
- เจ๎าคณะตําบล มหานิกาย  จํานวน 237 รูป ธรรมยุต  จํานวน 33 รูป 
- พระภิกษุ มหานิกาย  จํานวน 6,920 รูป ธรรมยุต  จํานวน 1,240 รูป 
- สามเณร มหานิกาย  จํานวน 837 รูป ธรรมยุต  จํานวน 305 รูป 

2. ข้อมูลวัด 
- วัด มหานิกาย  จํานวน 676 วัด ธรรมยุต  จํานวน 54 วัด 
- สํานักสงฆ์ มหานิกาย  จํานวน 706 วัด ธรรมยุต  จํานวน 67 วัด 
- ที่พักสงฆ์ มหานิกาย  จํานวน 338 วัด ธรรมยุต  จํานวน 137 วัด 
- พระอารามหลวง มหานิกาย จํานวน 2 วัด ธรรมยุต  จํานวน 1 วัด 

3. สถานศึกษา 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  จํานวน 15 แหํง 
- โรงเรียนประปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  จํานวน 73 แหํง 
- มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  จํานวน 1 แหํง 
- วิทยาลัยสงฆ์ร๎อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จํานวน 1 แหํง 
 

/ตารางที่ 55...



ตารางท่ี 55  แสดงข๎อมูลพระพุทธศาสนาจังหวัดร๎อยเอ็ด ป ี2558 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนเจ๎าคณะตําบล จํานวนวัด จํานวนสํานักสงฆ์ จํานวนที่พักสงฆ์ จํานวนพระภิกษุสงฆ์ จํานวนสามเณร จํานวน 

ผู๎นับถือ มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต 
1 เกษตรวิสัย 19 2 46 1 41 2 26 7 486 71 2 12 98,307 
2 จตุรพักตรพิมาน 13 0 37 0 55 4 26 2 455 0 0 21 81,308 
3 จังหาร 11 2 33 2 28 6 11 9 205 67 3 12 47,898 
4 เชียงขวัญ 6 0 18 0 21 3 9 2 181 0 0 7 28,583 
5 ทุํงเขาหลวง 5 0 16 0 18 1 11 3 139 1 0 9 24,465 
6 ธวัชบุร ี 12 3 48 1 34 5 28 6 213 89 3 50 68,939 
7 ปทุมรัตต์ 12 0 23 1 37 0 8 8 291 0 0 11 54,339 
8 พนมไพร 15 2 50 2 41 6 16 11 668 86 7 42 74,189 
9 โพธิ์ชัย 10 2 22 2 28 4 21 14 266 79 2 14 58,443 
10 โพนทราย 5 2 12 1 7 2 10 7 161 58 1 5 28,761 
11 โพนทอง 17 2 44 8 54 5 29 15 456 81 9 72 108,207 
12 เมยวดี 4 2 10 1 5 3 4 5 89 54 1 5 23,480 
13 เมืองร๎อยเอ็ด 21 3 66 9 70 6 28 8 729 142 129 280 153,382 
14 เมืองสรวง 5 0 12 1 12 0 5 0 129 0 0 51 23,991 
15 ศรีสมเด็จ 10 2 11 3 38 3 10 1 160 116 7 12 37,483 
16 สุวรรณภูมิ 17 3 67 3 69 6 22 16 784 75 3 96 117,096 
17 เสลภูม ิ 25 4 64 10 59 6 30 12 501 132 95 69 120,951 
18 หนองพอก 11 2 13 4 45 4 31 15 245 98 4 8 66,328 
19 หนองฮี 3 0 20 1 8 2 4 3 176 0 0 4 25,410 
20 อาจสามารถ 16 2 44 0 52 2 15 3 466 41 1 26 75,143 

รวม 237 33 656 50 722 70 344 147 6,800 1,190 267 806 1,316,703 

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

/ ศาสนา ... 
 
 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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- 50 -      แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

ศาสนา : ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดร๎อยเอ็ดมีวัด  / สํานักสงฆ์ 
1,506  แหํง  และพระสงฆ์  7,999 รูป  นอกจากนั้นก็นับถือศาสนาอื่นๆ  เชํน  ศาสนาคริสต์  อิสลาม  ซิกข์  
ตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงได๎ตามตาราง ดังนี ้

ตารางท่ี 56 แสดงจํานวนสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

ปี พ.ศ. 
วัด/ส านักสงฆ์ 

(แห่ง) 
ที่พักสงฆ์ 
(แห่ง) 

วัดร้าง 
(แห่ง) 

พระสงฆ์ 
(รูป) 

โบสถ์ 
(แห่ง) 

มัสยิด 
(แห่ง) 

2554 1,455 492 84 7,543 4 6 
2555 1,463 484 86 7,491 4 6 
2556 1,498 491 99 7,990 4 6 
2557 1,498 498 99 7,999 4 6 
2558 1,506 482 99 7,999 4 6 

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร๎อยเอ็ด 

8.2 แหล่งท่องเท่ียวด้านขนบธรรมเนียม (ประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ท้องถิ่น)  
จังหวัดร๎อยเอ็ด  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และการละเลํนพื้นบ๎านที่นิยมปฏิบัติ  

สืบทอดกันมาแตํโบราณจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเอกลักษณ์ท๎องถ่ิน ที่สําคัญ ดังนี ้
- ประเพณีวัฒนธรรม  ประชาชนจังหวัดร๎อยเอ็ด  สํวนใหญํได๎รับอิทธิพลการสืบสานงาน

ประเพณีวัฒนธรรมอีสานมาแตํบรรพบุรุษ เรียกวํา “ฮีต” มาจากศัพท์วํา “จารีต” มาจากประเพณีฮีตสิบสอง
หรือประเพณีทําบุญประจําเดือน  12  เดือน  เชํน  เดือนอ๎าย  ทําบุญเข๎าปริวาสกรรม  เดือนยี่  ทําบุญ 
คูนลาน  เดือนสามทําบุญข๎าวจี่  เดือนสี่  ทําบุญผะเหวด  ฟังเทศน์มหาชาติ  เดือนห๎า  ทําบุญสงกรานต์  
เดือนหก  ทําบุญบั้งไฟ  เดือนเจ็ด  ทําบุญบวชนาค  เดือนแปด  ทําบุญเข๎าพรรษา  เดือนเก๎า  ทําบุญข๎าว 
ประดับดิน  เดือนสิบ  ทําบุญข๎าวสากเดือนสิบเอ็ด  ทําบุญออกพรรษา  ตักบาตรเทโว  และเดือนสิบสอง  
ทําบุญกฐิน ลอยกระทง เป็นต๎น 

- บุญผะเหวด  ปกติงานบุญผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติภาคอีสานจะมีการแหํพระเวสสันดร 
เข๎าเมือง  ด๎วยความครึกครื้น  และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน  รุํงข้ึนก็จะเป็นพิธีเทศน์มหาชาติ  
เมื่อจังหวัดได๎จัดงานบุญผะเหวดร๎อยเอ็ดให๎เป็นงานประจําปีของจังหวัด  เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมและ
สะดวกแกํผู๎รํวมงานโดยมีการประกวดแขํงขันแตํละกัณฑ์ใดจะตกแตํงได๎เหมาะสมกับตํานานเวสสันดร
ชาดก  และเป็นการแสดงให๎เห็นประวัติความเป็นมาตามตํานานเวสสันดรชาดกที่ยิ่งใหญํตระการตา  
การจัดเตรียมงาน  สถานที่จัดงานปะรําประธานปะรําสงฆ์  และปะรําแขกรับเชิญอยูํบนถนนสุนทรเทพ  
หน๎าทางเข๎าบึงพลาญชัย โดยตั้งอัฒจันทร์เรียงไปตามแนวถนนสุนทรเทพเพื่อให๎ประชาชนน่ังชม 

- งานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดตามอําเภอตํางๆ ภายในจังหวัด ชํวงเดือนหกถึงเดือนเจ็ด  มีขบวน
แหํบั้งไฟ ซึ่งจัดอยํางสวยงามแสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ๎านโดยเฉพาะที่อําเภอพนมไพร และอําเภอ
สุวรรณภูมิ มีขบวนแหํที่จัดอยํางยิ่งใหญํไมํแพ๎ระดับจังหวัด ประชาชนภายในจังหวัดและจังหวัดใกล๎เคียงได๎
เดินทางมาชมเป็นจํานวนมาก  

/- งานประเพณี ...



 

- งานประเพณีบุญข๎าวจี่ของดีเมืองโพธ์ิชัย  หรือบุญเดือนสาม  เป็นงานประเพณีที่จัดข้ึน  
ตามฮีตสิบสองจารีตประเพณีโบราณของชาวอีสาน ซึ่งถือวําการได๎ทําบุญข๎าวจี่แล๎วจะได๎บุญกุศลมากและเป็น 
กาละทานชนิดหนึ่ง ในงานได๎จัดให๎มีการประกวดธิดาปุณณทาสี และข๎าวจี่ยักษ์อีกด๎วย 

- งานแขํงขันเรือยาวประเพณี ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย ได๎จัดข้ึนเป็นประจําทุกปีในชํวง
ฤดูนํ้าหลาก คือ ชํวงเทศกาลออกพรรษา  หรือชํวงประมาณวันที่  15 – 31 ตุลาคม  ของทุกปี  (เรือที่มารํวม
แขํงสํวนหนึ่งก็จะเป็นเรือของร๎อยเอ็ด  และอีกสํวนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดใกล๎เคียง  เชํน กาฬสินธ์ุ
มหาสารคาม ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เป็นต๎น) จะมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวชมงานกันเป็นจํานวนมาก 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
8.3.1 ศิลปินแห่งชาติ (หมอล า) 

แมํฉวีวรรณ ดําเนิน หรือ แมํฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแหํงชาติ ปี พ.ศ. 2536  สาขา
ศิลปะการแสดง (หมอลํา) เป็นบุคคลที่ได๎รับการยกยํองวําเป็น ราชินีหมอลํา ซึ่งเป็นราชินีหมอลําคนแรกของ
ประเทศไทย 

แมํฉวีวรรณ ดําเนิน หรือ แมํฉวีวรรณ พันธุ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ที่บ๎าน
หนองไหล ตําบลหัวตะพาน อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันแยกเป็นจังหวัดอํานาจเจริญ) 
เป็นบุตรของ คุณพํอชาลี ดําเนิน และ คุณแมํแก๎ว ดําเนิน (เสียชีวิตเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558 สิริอายุ 103 
ปี) อาชีพทํานา แมํฉวีวรรณเป็นบุคคลที่มีความสามารถโดดเดํน มีไหวพริบปฏิภาณด๎านหมอลําที่เฉียบแหลม
ยิ่งคนหนึ่ง โดยได๎รับการฝึกฝนเรื่องหมอลําจากบิดา ญาติ และหมอลําที่มีช่ือเสียงโดํงดังในอดีตหลายทําน  
ซึ่งความจัดเจนเรื่องหมดลําที่ฝึกฝนมาต้ังแตํอายุยังน๎อย ทําให๎เป็นหมอลําที่มีความสามารถสูงทั้งด๎านการแตํง
กลอนลํา การคิดทํวงทํานองหมอลํากลอน เขียนกลอนลํา ประดิษฐ์ทําลําและบทร๎องชุดแมํอีสานผลงานที่  
โดดเดํนที่สุด คือ การแสดงชุดดึงครกดึงสาก ประกอบกับเป็นบุคคลที่มีน้ําเสียงไพเราะ มีพลังทําให๎ได๎รับการ
ยกยํองวําเป็นเพชรน้ําหนึ่งของแดนอีสานและได๎รับการ กลําวขานด๎วยความช่ืนชมจากประชาชน วําเป็น 
ราชินีหมอลํา ซึ่งเป็นราชินีหมอลําคนแรกของประเทศไทย 

แมํฉวีวรรณ ดําเนิน ยังเคยเป็นนางเอกหมอลําคณะรังสิมันต์ คํูกับ ทองคํา เพ็งดี คํูพระคํูนาง 
ที่โดํงดังมากในยุคประมาณปี 2508  - 2513 โดยเฉพาะเรื่อง สีทนมะโนราห์ โดยมีลูกศิษย์ลูกหา เชํน 
บานเย็น รากแกํน อังคนางค์ คุณไชย ที่ได๎รับการยกยํองเป็นราชินีหมอลําเชํนเดียวกัน 

ด๎านชีวิตครอบครัว สมรสกับ โกมินทร์ พันธุ หมอแคนพื้นบ๎าน มีบุตร-ธิดา 2 คน ปัจจุบัน
ทํางานที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยนาฏศิลป์
ร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด และเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน  
เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิที่สํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกํน คุณแมํฉวีวรรณยังได๎รับเกียรติใด๎ดํารงตําแหนํง
กรรมการตัดสินการประกวดตํางๆ สําคัญๆของทางมหาวิทยาลัยขอนแกํน อีกด๎วย 
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คุณวุฒิ 
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา นาฏยศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                       ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร๎อยเอ็ด 

ผลงาน 
แมํฉวีวรรณ ดําเนิน มีผลงานมากมายมากกวํา 100 บทเพลง และมีผลงานกลอนลําที่มี

ช่ือเสียงดังนี้  วันเพ็ญ  เบิ่งนครพนม (ต๎นฉบับ) ภายหลังบานเย็น รากแกํน นํามาขับร๎องใหมํ และลําสุด  
ตําย อรทัย นํามาขับร๎อง  อําลาทุํงรวงทอง  เมตตาจิต  เย๎ยหยอก  อาลัยอาวรณ์  อีสานบ๎านเฮา  ชีวิต 
แมํฉวีวรรณ สาวอีสาน อกสาวชาวนา 1 อกสาวชาวนา 2  เชิญรัก  สามจังหวะ  แก๎วหน๎าม๎า  ชมจันทร์  หัวอก
ชาวนา 1  หัวอกชาวนา 2  หวยใต๎ดิน 1  หวยใต๎ดิน 2  พระอภัยขอความรัก  สุดสาครตามหาพํอ 1  สุดสาคร
ตามหาพํอ 2 สุดสาครเสียรู๎ นางละเวงใสํเสนํห์ นางผีเสื้อตามพระอภัย หนุํมโรงงานทอผ๎า สาวโรงงานทอผ๎า  
เฉลยปัญหาธรรม ประเพณีโบราณ สาวลําเพลินรอรัก ภายหลัง ตําย อรทัย นํามาขับร๎องใหมํ  

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
โลํชนะเลิศการประกวดหมอลํางานเจ๎าพํอพระยาแล ชัยภูมิ ในปี พ.ศ. 2514 
ชนะเลิศการประกวดหมอลําทุํงศรีเมืองอุดรธานี ปี พ.ศ. 2522 
เกียรติบัตรจากศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุุน กรุงโตเกียว ชุดรําแมํบทอีสาน 48 ทํา พ.ศ. 2527 
โลํศิลปินดีเดํนของภาคอีสานจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2528 
โลํเกียรติคุณคณะสํงเสริมประสานงานเยาวชนแหํงชาติ รางวัลดีเดํนในการผลิตสื่อมวลชน

ดีเดํน เพื่อเยาวชน ประเภทสื่อชาวบ๎าน พ.ศ. 2529 
โลํเกียรติคุณจากสาธารณสุข โครงการอีสานไมํกินปลาดิบ ปี พ.ศ. 2532-2535 
ถ๎วยเกียรติยศการประกวดหมอลํา การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและพลังงานปี พ.ศ. 2533 
เกียรติบัติจาก C.L.OF.F. งานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ๎านเอเชีย ครั้งที่ 3 ในประเทศญี่ปุุน 

ปี พ.ศ. 2535 
รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินแหํงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลํา) ปี พ.ศ. 2536 

8.3.2 ต้มเกลือสินเธาว์จากดินเค็ม 
การผลิตเกลือมีมานานต้ังแตํรับมรดกตกทอดอาชีพมาจากพํอแมํ  สํวนการถํายทอดความรู๎

ภูมิปัญญา  การต๎มเกลือลักษณะนี้ จะพบในบางพื้นที่ ที่มีดินเค็ม เชํนที่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
บ๎านหนองตอ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร๎อยเอ็ด บ๎านบํอเกลือ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร๎อยเอ็ด และจาก
การศึกษายังพบวํา มีการต๎มเกลือลักษณะดังกลําวในพื้นที่ ในเขตลุํมแมํน้ําสงครามตอนลําง เชํน ที่บ๎านเสียว 
บ๎านบะ บ๎านทําเรือ อําเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ติดตํอกับอําเภออากาศอํานวย จังหวัด
สกลนคร 

/เกลือที่ใช๎ ...



 

เกลือที่ใช๎ในการปรุงรสอาหาร และประโยชน์ในการหมักปลาแดก (ปลาร๎า) ซึ่งชาวบ๎านจะ
ผลิตเกลือไว๎ใช๎เมื่อฤดูนํ้าลดใน ชํวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม อันเป็นระยะเดียวกับการ ออกจับปลา  
ตามลํานํ้า ลําห๎วยใกล๎หมูํบ๎าน และลํานํ้าสําคัญคือ ลํานํ้าชี ลํานํ้ามูล ลํานํ้าสงคราม 

ชาวบ๎านที่ผลิตเกลืออยํางเดียว และนําขายอยํางเป็นล่ําเป็นสัน พํอค๎าจะมารับซื้อถึง  
แหลํงผลิตเพื่อนําไปจําหนําย เกลือ เป็นอาหารแรํธาตุที่มีความจําเป็นตํอรํางกาย นอกจากนั้นยังใช๎ประโยชน์
ในงานอุตสาหกรรมโรงงานเชํน โรงงานทํากระจก โรงงานฟอกหนัง เป็นต๎น 

เกลือที่ใช๎อยูํโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ เกลือสมุทร ที่ได๎จากน้ําทะเลโดยวิธีการ นําน้ําทะเล  
มากักเก็บไว๎ให๎ระเหยจนเหลือ แตํเม็ดเกลือและเกลือสินเธาว์ที่ได๎จากดินเกลือที่อยูํผิวดิน นอกจากนั้นยังมีน้ํา
ช้ันใต๎ดิน สํวนใหญํจะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการต้มเกลือ 
- จอบสําหรับขูดดินเค็มที่ผิวดิน  ไม๎คาดหรือไม๎กวาดเกลือ   ปุูงกี๋ ไม๎พาดรางเหล็ก 
- รางไม๎ขนาดใหญํ เพื่อสกัดเอานํ้าเกลือจากดินเค็ม  ทํอคอนกรีตภาชนะรับน้ําเค็ม 
- กะบะรางเหล็กใช๎เป็นภาชนะต๎มเกลือ 
- ปี๊ปใช๎ตวงปริมาณเม็ดเกลือใสํถุง 

8.3.3 ช่างแกะสลักท้องทุ่งกุลาร้องไห้ 
ชํางแกะสลัก ชํางลายไทย ในภาคอีสาน หรือในจังหวัดร๎อยเอ็ด "พํอเลียบ แจ๎งสนาม"  

ชาวอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร๎อยเอ็ด เป็นที่กลําวถึงเป็นอันดับต๎นๆ ประสบการณ์ในการการทํางานด๎าน
ศิลปะกรรมยาวนานหลายสิบปี ไมํวําจะเป็นลายอุโบสถ ศาลา มณฑป ลายบั้งไฟเมืองศรีภูมิ แกะสลักหิน 
แกะเทียนพรรษา เป็นต๎น จนได๎รับรางวัลผู๎ทําคุณประโยชน์ตํอกระทรวงวัฒนธรรมด๎านศิลปะ  ศิลปินพื้นบ๎าน
อีสาน ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านแหํงดินแดนทุํงกุลาร๎องไห๎ 

8.3.4 ช่างท าแคน จังหวัดร้อยเอ็ด 
8.3.5 ผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ บ้านโนนศึกษา ต าบลนาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
8.3.6  ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทย มีลักษณะใกล๎เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช๎กันในประเทศลาว 

แตํภาษาอีสานก็ยังถือวําเป็นภาษาถ่ินของภาษาไทย ภาษาถ่ินอีสานมีภาษาถ่ินยํอยหลายภาษา ได๎แกํ ภาษา
ที่ชนกลุํมใหญํในภาคอีสานใช๎พูดจากัน ซึ่งใช๎สื่อสารอยูํในจังหวัดตําง ๆ ของภาคอีสาน หรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชํน สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแกํน อุดรธานี อุบลราชธานี ร๎อยเอ็ด เลย
ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ เป็นต๎น 

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
จังหวัดร๎อยเอ็ด มีแหลํงที่ผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหลายประเภท อาทิ ผ๎าไหม ที่บ๎านหวายหลึม 

อําเภอทุํงเขาหลวง มีผ๎าไหมหลายชนิดมากมายทั้งสีสันลวดลายและความประณีต ร๎อยเอ็ดได๎ช่ือวําเป็นแหลํง
ผลิตผ๎าไหมช้ันเยี่ยม ได๎รับรางวัลในการประกวดผ๎าไหมหลายครั้ง แคน ที่บ๎านสีแก๎ว อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด 
 

/เป็นแคนที่ม ี...
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เป็นแคนที่มีช่ือเสียงของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการทํา ฟืม สําหรับทอผ๎าที่บ๎านเข่ือง อําเภอธวัชบุรี 
สามารถทํารายได๎ให๎แกํราษฎรในหมูํบ๎านเป็นอยํางมาก สําหรับร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก ได๎แกํ
ร๎านจันเพ็ญ (หัตถกรรมไหม) ถ.สุริยเดชบํารุง จําหนํายผ๎าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ดอกไม๎ไหมฯลฯ 

ร๎านจรินทร์ 383-5 ถ.ผดุงพานิช โทร. 0 4351 1646 จําหนํายผ๎าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ของที่
ระลึก ฯลฯ 

ร๎านนกน๎อย 63-5 ถ.ราษฎร์อุทิศ โทร. 0 4351 1159 จําหนํายหมูยอ แหนม หมูเส๎น หมูหยอง 
กุนเชียง 

ร๎านยวนจิต 91/1 ถ.แจ๎งสนิท (ตรงข๎ามสถานีทดลองพืชไรํร๎อยเอ็ด) จําหนําย ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 
ผ๎าไหม ผ๎าทอพื้นเมือง หมอนลายขิต ฯลฯ โทร. 0 4351 2077 

ร๎านร๎อยเอ็ดไหมไทย 38-38/1 ถ.สันติสุข โทร. 0 4352 0185 , 0 4351 3792 จําหนําย 
ผลิตภัณฑ์ผ๎าพื้นเมืองทุกชนิด 

ศูนย์จําหนํายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (ร๎านไทยพัฒนา)  หลังศาลากลาง ถ.ราชการดําเนิน จ.ร๎อยเอ็ด 
โทร. 0 4351 1260 สถานที่รวบรวมและจําหนํายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของชาวบ๎านในจังหวัด เชํน ผ๎าไหม 
ผ๎าทอพื้นเมือง หมอนลายขิต เครื่องจักสาน เครื่องใช๎พื้นเมือง ฯลฯ 

ศูนย์ผ๎าไหมและหัตถกรรม  75 ถ.ราชการดําเนิน โทร. 0 4351 1582 จําหนํายผลิตภัณฑ์ผ๎า
พื้นเมืองทุกชนิด 

ศูนย์จําหนํายผลิตภัณฑ์ OTOP อําเภอโพนทอง ตั้งอยูํที่ 39 หมูํ 11 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง 
ใกล๎กับแหลมพยอม เป็นร๎านจําหนํายสินค๎าพื้นเมืองและสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชํน ไวน์นํ้าผึ้ง , ไวน์
องุํน, ไวน์ข๎าวเหนียวดํา, ผ๎าฝูาย, กระเป๋า, ผ๎าพันคอ เป็นต๎น โทร. 0 4357 2196 

ศูนย์แสดงสินค๎าและจําหนํายสินค๎าพื้นเมืองหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์องค์การบริหารสํวนจังหวัด
ร๎อยเอ็ด ตั้งอยูํบนถนนเปรมประชาราษฎร์ (ด๎านหลังสถานีตํารวจภูธรเมืองร๎อยเอ็ด)  ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ด จําหนํายสินค๎าหัตถกรรม  อุตสาหกรรม  ภูมิปัญญาชาวบ๎าน  หนึ่งตําบล  หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์จากหมูํบ๎านและชุมชนในจังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อสํงเสริมสนับสนุนสินค๎า (OTOP) สํงเสริมและนํากลุํม
อาชีพ  กลุํมแมํบ๎าน  และเกษตรกรให๎ผลิตสินค๎าได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในปร ะเทศและ
ตํางประเทศ  เป็นการเพิ่มชํองทางการจําหนํายสินค๎า  เพื่อให๎กลุํมผู๎ผลิตมีรายได๎  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค๎า (OTOP) ให๎เป็นที่นิยมอยํางแพรํหลาย โดยองค์การบริหารสํวน
จังหวัดร๎อยเอ็ด ได๎เลือกสรรสินค๎าที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานจากกลุํมอาชีพตํางๆ  พร๎อมด๎วนสินค๎าอุปโภค
บริโภคในชีวิตประจําวันที่หลากหลายมาจําหนํายด๎วยราคาที่ยํอยเยา 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
9.1  แหล่งน้ าส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดร๎อยเอ็ดมีพื้นที่อยูํในเขตลุํมน้ําชีและมูล มีพื้นที่รับน้ําฝนทั้งสิ้น 8,299.46 ตร.กม. หรือ 
 

/ ประมาณ ... 



ประมาณ 5,187,156  ไรํ  มีแมํน้ําสําคัญ  ได๎แกํ  แมํน้ําชี  แมํน้ํายัง  แมํน้ํามูล  ลํานํ้าเสียว  ลํานํ้าพลับพลา  
ลํานํ้าเตา มีพื้นที่ในเขตชลประทาน 504,915 ไรํ มีแหลํน้ํากักเก็บ จํานวน 1,737 แหํง ได๎แกํ  

1) แหลํงน้ําชลประทาน 474 แหํง(ฝายขนาดใหญํ 3 แหํง/ อํางเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แหํง/ อํางเก็บ
น้ําขนาดเล็กประเภทอํางและฝาย  312 แหํง/โครงการพระราชดําริ  10 แหํง/สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟูา  137 
แหํง) 

2) แหลํงน้ําขนาดเล็ก 1,263 แหํง (หนองน้ําและคลองธรรมชาติขนาดเล็ก 1,046  แหํง/แก๎มลิงและ
หนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญํ 110 แหํง/ลํานํ้าสาขาตํางๆ 105 แหํง/โครงการปูองกันอุทกภัย2 แหํง) 

3) ปริมาณน้ํา 
- ปริมาณน้ําฝนจังหวัดร๎อยเอ็ด ปี 2558 วัดได ๎1,051.70 มม. 
- ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 14,357.20 มม./ป ี
- ปริมาณน้ําทํารายปีเฉลี่ยทั้งหมด 2,959.67 ล๎าน ลบ.ม. 
- ปริมาณน้ําทําจากลุํมน้ําตอนบนไหลํผํานได๎ 8,425.50 ล๎าน ลบ.ม. 
- ปริมาณน้ําที่เก็บกักได๎ 4,179 ล๎าน ลบ.ม. 

4) ความต๎องการใช๎น้ําในด๎านตํางๆ (เชํน ด๎านเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค – บริโภคฯลฯ) 
- น้ําอุปโภค บริโภค 77.61 ล๎าน ลบ.ม. 
- น้ําอุตสาหกรรม 8.71 ล๎าน ลบ.ม. 
- น้ําปศุสัตว์ 7.34 ล๎าน ลบ.ม. 
- น้ําเพื่อการเกษตร 2,889.73 ล๎าน ลบ.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 ปุาไม๎ ...
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9.2  ป่าไม้ ตารางท่ี 57 ข๎อมูลพื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติของจังหวัดร๎อยเอ็ด 

ที่ 

รายชื่อป่า
สงวน

แห่งชาต ิ
ต าบล อ าเภอ 

กฎ 
กระทรวง 
ฉบับที่ 

พื้นที่ 
ป่าสงวน 
แห่งชาติ(ไร่) 

พื้นที่ป่า 
ที่คงสภาพ 

พื้นที่ป่าเปลี่ยนสภาพ 
พื้นที่มอบ 
ส.ป.ก. 

กันกลับ 
คืนจาก 

ส.ป.ก.(ไร่) 

พื้นที่ 
คงเหลือ (ไร่) 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 
1 ปุาเป็ดกํา หนองฮี ดูกอึ่ง หนองฮี 96/2508 14,456.00 10,394.00 71.90 4,062.00 28.10 1,241.00 8.58 910.00 14,125.00 

โคกสวําง โพธ์ิชัย พนมไพร 
2 ปุาดงแมํเผด อัคคะคํา คําพอุง  โพธ์ิชัย 119/2509 49,375.00 3,906.00 7.91 45,469.00 92.09 29,894.75 60.55 2,700.00 22,180.25 

คํานาดี หนองใหญํ โพธ์ิทอง โพนทอง 
3 ปุาดงหนองกล๎า 

 
เหลํา เทอดไทย ทุํงเขาหลวง 122/2509 6,562.00 2,968.00 45.23 3,594.00 54.77 1,674.50 25.52 - 4,887.50 
โพนเมือง ข้ีเหล็ก อาจสามารถ 

4 ปุาดงข้ีเหล็ก อุํมเม๎า นิเวศน์ ธวัชบุรี 130/2509 5,506.00 4,881.00 88.65 625.00 11.35 0.00 0.00 - 5,506.00 
5 ปุาดงหันและ 

ปุาโคกสูง 
โพธ์ิศรีสวําง โพนทอง 539/2516 9,287.00 1,562.00 16.82 7,725.00 83.18 4,120.50 44.37 2,885.00 8,051.50 
เกาะแก๎ว ทํามํวง เสลภูมิ 

6 ปุาอุโมงและ 
ปุาหนองแวง 

โพธ์ิใหญํ กุดนํ้าใส พนมไพร 338/2511 9,062.00 2,500.00 27.59 6,562.00 72.41 975.00 10.76 - 8,087.00 
797/2521 

7 ปุาดงภูเงินและ 
ดงหนองฟูา 

ศรีวิลัย เหลําน๎อยภูเงิน เสลภูมิ 427/2512 16,787.00 0.00 0.00 16,787.00 100.00 16,787.00 100.00 360.00 360.00 

8 ปุาคําใหญํและ 
ปุาคําขวาง 

หนองขาม อาจสามารถ อาจสามารถ 444/2514 17,431.00 8,369.00 48.01 9,062.00 51.99 7,117.00 40.83 4,315.00 14,629.00 
หนํอม หนองหม่ืนถําน 

9 ปุาดงมะอี่ บุํงเลิศ ชมสะอาด เมยวดี เมยวดี 815/2521 329,491.00 59,062.00 17.93 270,429.00 82.07 265,413.00 80.55 5,775.00 69,853.00 
หนองพอก กกโพธ์ิ ทําสีดา หนองพอก 
ผานํ้าย๎อย รอบเมือง ภูเขาทอง 
บึงงาม โคกสวําง หนองขํุนใหญํ 
พรมสวรรค์ โคกกกมํวง โพนทอง 
พรสวรรค์ โพธ์ิทอง เสลภูมิ 

10 ปุาไม๎ล๎มและ 
ปุาโคก 

วังสามัคคี โพนทอง 821/2521 21,350.00 3,125.00 14.64 18,225.00 85.36 14,794.75 69.30 4,755.00 11,310.25 

หนองบั่ว กกโพธ์ิ รอบเมือง หนองพอก 

รวม  479,307.00 96,767.00 20.19 382,540.00 79.81 342,017.50 71.36 21,700.00 158,989.50 

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดร๎อยเอ็ด  (พื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด 5,187,156 ไรํ หรือ 8,299.46 ตร.กม. 1 ตร.กม. = 625 ไรํ).. 
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9.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
1. คุณภาพดิน 

1)  การใช๎ประโยชน์จากที่ดิน  จังหวัดร๎อยเอ็ดมีพื้นที่ตามกลุํมประเภทของการใช๎ที่ดิน  
แบํงออกเป็น 4 ลักษณะและมีพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาอธิบายตามตาราง ดังนี ้

ตารางท่ี 58 แสดงประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที ่(ไร่) ร้อยละ 

1 การเกษตร 3,241,254 62.49 
2 ปุาไม๎ 116,225 2.24 
3 แหลํงนํ้า 33,974 0.65 
4 ที่อยูํอาศัย/อ่ืนๆ 1,795,703 34.62 

รวม 5,187,156 100 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดร๎อยเอ็ด 
 

2) สภาพดินที่มีปัญหา จังหวัดร๎อยเอ็ด มีพื้นที่เพื่อการเกษตรถึงร๎อยละ 62.49 ของพื้นที่ทั้งหมด
มีปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด โดยเฉพาะดินสํวนใหญํมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
ถึงต่ํามาก  โดยมีพื้นที่ที่มีปัญหา  รวมทั้งจากลักษณะดินในพื้นที่มีเนื้อดิน คํอนข๎างเป็นทรายและเป็นทราย
จัดทําให๎ไมํเหมาะสมตํอการใช๎ประโยชน์ 

3) ปัญหาการใช๎ที่ดินไมํมีประสิทธิภาพของเกษตรกร  เนื่องจากขาดความรู๎  ความเข๎าใจในการ
อนุรักษ์ที่ถูกต๎องและขาดการจัดการอยํางเหมาะสม 

4) ปัญหาการชะล๎างพังทลายของดิน โดยเฉพาะบริเวณตลิ่งบริเวณริมฝั่งแมํน้ําชีในพื้นที่จังหวัด
ร๎อยเอ็ด 

5) ปัญหาการแพรํกระจายของมลพิษทางดินจากการตกค๎างของสารเคมีทีใช๎ในพื้นที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ตารางท่ี 59 แสดงพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
ที่ พื้นที่ที่พิจารณา ตร.กม. ไร่ ร้อยละของพื้นที่จังหวัด 
1 พื้นที่จังหวัด 8,299.46 5,187,156 100.00 
2 พื้นที่เกษตร 5,186.01 3,241,254 62.49 
3 พื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 3,788.77 2,367,984 45.65 
4 พื้นที่มีศักยภาพัฒนาระบบชลประทาน 

4.1 พัฒนาแล๎ว โดยกรมชลประทาน 
4.2 พัฒนาแล๎ว โดยสํวนราชการอ่ืน 
4.3 จะต๎องพัฒนาตํอไป 

1,030.24 
263.95 
227.23 
539.06 

643,900 
164,971 
142,018 
336,911 

12.41 
3.18 
2.74 
6.50 

5 พื้นที่ชลประทานนํ้าน๎อย 2,758.53 1,724,084 33.24 
6 พื้นที่พัฒนาโดยสระเก็บนํ้าชุมชน (ขนาด 0.2 mcm) 1,397.23 873,270 16.84 

ท่ีมา :  สํานักงานเกษตรจังหวัดร๎อยเอ็ดและโครงการชลประทานจังหวัดร๎อยเอ็ด 

/2. การใช๎ประโยชน ์...
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2. สภาพดินท่ีมีปัญหา จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เพื่อการเกษตรถึงร๎อยละ 62.49 ของพื้นที่ทั้งหมด 
มีปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด โดยสภาพดินสํวนใหญํมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา
ถึงต่ํามากโดยมีพื้นที่ที่มีปัญหา 

ตารางท่ี 60 สภาพดินที่มีปัญหา 
สภาพดินที่มีปัญหา เนื้อที ่(ไร)่ ร้อยละ 

ดินเค็ม 410,536 8.03 
ดินทราย 1,204,180 23.54 
ดินตื้น 62,898 1.23 
พื้นที่ลาดชัน 34,980 0.68 
ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรด 3,402,726 66.52 

รวม 5,115,320 100 

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ สํวนที่ 2 ...  



 

 

 
ส่วนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2557 – 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ข้อมูล ณ 07/06/2560 

 
ภารกิจการด าเนินการท่ีได้มาตรฐาน 

แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 289 47.69 936,605,000 61.71 109 53.17 146,462,500 53.55 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 55 9.07 110,521,000 7.28 17 8.29 26,455,000 9.67 
3. ด้านเศรษฐกิจ 81 13.37 181,286,000 11.95 30 14.63 37,455,000 13.69 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
10 1.65 53,700,000 3.54 2 0.98 2,200,000 0.81 

5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 71 11.72 194,184,000 12.80 18 8.78 53,346,000 19.50 
6. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 100 16.50 41,344,000 2.72 29 14.15 7,601,600 2.78 

รวม 606  1,517,640,000  205  273,520,100  

 
 

/ สรุปผล ...  
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สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ข้อมูล ณ 07/06/2560 
 

ภารกิจการด าเนินการท่ีได้มาตรฐาน 
แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 294 49.08 940,285,000 61.73 110 41.82 253,035,860 60.63 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 59 9.85 90,953,000 5.97 37 14.07 47,462,300 11.36 

3. ด้านเศรษฐกิจ 73 12.19 197,437,000 12.96 18 6.84 23,166,000 5.55 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม 10 1.67 52,500,000 3.45 2 0.76 400,000 0.10 

5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 61 10.18 198,841,700 13.06 23 8.75 76,150,700 18.25 

6. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 102 17.03 43,089,000 2.83 73 27.76 17,140,440 4.11 

รวม 599  1,523,105,700  263  417,355,300  

 
 
 
 
 

/ สรุปผล ... 
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สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ข้อมูล ณ 07/06/2560 

 
ภารกิจการด าเนินการท่ีได้มาตรฐาน 

แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 411 51.96 1,682,889,690 77.65 67 23.10 197,054,240 45.86 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 48 6.07 81,420,000 3.75 30 10.34 47,558,480 11.06 

3. ด้านเศรษฐกิจ 67 8.47 106,937,500 4.93 18 6.21 12,832,000 2.99 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 1.26 62,900,000 2.90 3 1.03 1,400,000 0.33 

5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 157 19.85 142,516,580 6.57 113 38.97 89,958,180 20.94 

6. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 98 12.39 90,528,870 7.17 59 20.35 80,837,570 18.82 

รวม 791  2,167,192,640  290  429,640,470  

 
 

/ สรุปผลการ ... 
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สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ข้อมูล ณ 07/06/2560 

 
ภารกิจการด าเนินการท่ีได้มาตรฐาน 

แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 324 58.59 1,824,008,700 70.11 52 30.59 208,769,740 34.03 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 38 6.87 302,151,400 11.61 26 15.30 280,180,200 45.68 

3. ด้านเศรษฐกิจ 60 10.85 189,491,000 7.29 13 7.65 13,868,000 2.26 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 0.72 4,325,000 0.17 3 1.76 800,000 0.13 

5. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 38 6.87 158,506,550 6.09 17 10.00 63,778,970 10.40 

6. ด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 89 16.10 123,114,900 4.73 59 34.70 45,975,380 7.50 

รวม 553  2,601,597,550  170  613,372,290  

 
 
 
 
 
 

/ 1.2 การประเมินผล ... 
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         -แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อย 

ไม่มี
ความ
คิดเห็น 

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

24.93 38.07 32.30 3.90 0.80 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 15.10 44.83 34.77 4.53 0.77 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/.กิจรรม 28.57 30.10 29.87 9.27 2.20 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 14.53 34.03 39.57 10.87 1.00 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 15.20 33.43 38.13 10.20 3.03 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25.27 42.03 27.97 4.30 0.43 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 

ปัญหา 34.90 34.80 19.10 10.67 0.53 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 23.83 37.40 26.17 10.80 1.80 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 36.40 33.67 21.07 8.07 0.80 

ภาพรวม 24.30 36.48 29.88 8.07 1.27 

ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

โครงการหรือแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ โครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้

มากกว่าน้ี 

3. ต้องการให้ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนถนนลูกรังเดิม ในพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ครบทุกสายทาง 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึนในทุก ๆ ด้าน 

/ 5. ส่งเสริมและ ... 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน 

6. สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีในทุกหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ 

7. ส่งเสริมอาชีพในทุก ๆ ด้านให้แก่ประชาชน 

8. โครงการก่อสร้างถนนหรือปรับปรุงถนนเป็นโครงการที่ดีประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่าง

แท้จริง ต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน มีไหล่ทางส าหรับจักรยานยนต์ ควรมีป้ายบอกรายละเอียดโครงการ 

คุ้มค่ากับงบประมาณ 

9. ต้องการให้มีการปรับปรุงป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวให้เด่นชัดและปรับปรุงเส้นทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว 

2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีการบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าการผังเมืองรวมและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ประชาชน  รวมทั้ง

ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า การผังเมืองรวม และสาธารณูปโภคพื้นฐานการคมนาคม
และการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี ห่างไกลยาเสพ

ติด เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการสร้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน  และการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ส่งเสริมและ

สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งในระดับชุมชนและในภาพรวมของจังหวัด  มีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด  ประชาชนในจังหวัดมีงานท า มี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพที่เพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีกิจกรรมการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
ไม่ให้เกิดปัญหา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน  ส่งเสริมและยกระดับ

คุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้คงอยู่คู่กับ
ท้องถ่ินสืบไป  ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่า
เทียม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
/ ยุทธศาสตร์ ... 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
มีกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และกลไกประชารัช 

2.2 ผลกระทบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เช่น ผลกระทบต่อสังคม

และชุมชน เนื่องจาก อาจต้องมีการอพยพโยกย้ายประชาชน ออกนอกพื้นที่ ประชาชนจึงมักได้รับ
ผลกระทบ ในด้านการด ารงชีวิต ตลอดจนด้านการประกอบอาชีพ  ผลกระทบด้านน้ าเสีย ขยะติดเช้ือ 
ผลกระทบด้านการจราจร ผลกระทบต่อการใช้ที่ดินในบริเวณใกล้เคียง ผลกระทบด้านทัศนียภาพ อาจเกิด
ความขัดแย้งกับสถานที่โดยรอบได้ เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในข้ันก่อสร้าง ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะในบริเวณสองข้างทาง 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

3.1 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
ด้านการเมือง การปกครอง 
1. การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
2. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ  ยังไม่มีความชัดเจนในภารกิจ  ไม่เอื้ออ านวยต่อการ

ปฏิบัติงาน 
3. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ 
4. ขาดความต่อเนื่องในนโยบายการพัฒนาท้องถ่ิน 
5. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
6. มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณรายรับภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
7. มีแนวโน้มจะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใหม่ 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. น้ ามันราคาสูงข้ึน 
2. กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง 
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
4. ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีฐานะยากจน 
6. ประชาชนไม่นิยมการลงทุน 
7. มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเค็ม น้ าท่วม ภัยแล้งฯลฯ ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ 
8. ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ท าให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่เป็นไปตาม

กฎหมายก าหนด 

/ 9.ปัญหาสภาพ ... 
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9. ปัญหาสภาพแวดล้อมและภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติกระทบต่อผลผลิต
ทางการเกษตร  ขาดการวางแผนการผลิต  ท าให้เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดพฤติกรรม  
การจ าหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมี 

10.  การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาครัฐ  กลุ่มองค์กร  
กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างที่ควร 

11. เศรษฐกิจซบเซาท าให้เก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะน าไปพัฒนา
ท้องถ่ินมีจ านวนจ ากัด 

ด้านสังคม 
1. ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ฯลฯ 
2. ปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่ 
3. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อยท าให้ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ขาดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 
5. มีจ านวนประชากรจ านวนมาก ท าให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่สามารถแก้ปัญหา

และความต้องการของประชากรได้หมด 
6. สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

3.2 แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
ภาครัฐออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย เพื่อก าหนดมาตรการการป้องกัน และปราบปราม

ผู้กระท าผิดอย่างจริงจังและแน่นอน วางแผนและนโยบายการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน
เพื่อรณรงค์และอนุรักษ์ โดยให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่างๆ 
ให้มากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สร้างค่านิยมและรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน จัดสวัสดิการที่ดีให้แก่ประชาชน จัดให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีและมีงาน
ท าทุกคนเพื่อ เป็นหลักประกันของชีวิต จัดให้มีการประกันสังคมโดยทั่วถึง  

การพัฒนาเศรษฐกิจต้องพัฒนาอย่างเหมาะสมกับประเทศในต้นทุนของประเทศที่มีอยู่   โดยพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อส่วนรวม กระจายรายได้สู่ชนบทมากขึ้น พยายามลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยให้อยู่ใน
ระดับเดียวกัน  

พัฒนาสังคมให้เหมาะสม โดยเฉพาะระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่ส าคัญต้องพัฒนาก่อน  
สถาบันอื่นๆ  ควรสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน ใฝ่ศึกษา ไม่เห็นแก่เงินชอบศึกษา
ค้นคว้า ฯลฯ  รัฐต้อง พัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตในครรลองแห่งจริยธรรม คุณธรรม 
หรือตามหลักศาสนาที่ตนเองยอมรับและนับถือ 

 
 
 

/ ส่วนที่ 3 ... 



ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  
ในการพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึ่งประสงค์นั้น  จ าเป็นต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์  

การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิด
การรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน   เอกชน   ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา  
เพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทย มีความสุข  อยู่ ดี กินดี  สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป 

วิสัยทัศน ์
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ค านิยาม 
1. ความมั่นคง 

• การมีความมั่นคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล  และมี ความมั่นคงในทุก
มิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  

• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
 
 

2.ความมั่นคง ... 
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2. ความมั่งค่ัง 
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง  ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค  ทั้งการ
คมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

• ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง  ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. ความยั่งยืน 
• การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึน  

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน  
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนอง  
ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการพัฒนาคุณภาพชิวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้
ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระยะยาว 6 ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ประกอบด้วย 

1. ด้านความมั่นคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน  สร้าง

ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 
 

(3) การรักษา ... 



(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 
 

/ (4) สร้างความ... 
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(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579 
1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า  บนฐานการขยายตัวขอ งการค้าส่ง ปลีกและเศรษฐกิจ

ดิจิทัลที่เข้มแข็ง 
4. ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  รับผิดชอบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และ

ประชาชนมีส่วนร่วม 
5. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย 
6. คนไทยมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวเองรองรับบริบทการพัฒนาใน

อนาคต 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 

1. เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลก ในระยะ 5 ปข้ีางหน้า 
• เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า 

 
/ รูปแบบการค้า ... 



• รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้นและมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  
ที่หลากหลายข้ึน 

• บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากข้ึน 
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี

• การปฏิวัติดิจิทัลท าให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ทในทุกสิ่งอย่าง 
• การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

3. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
• การเข้าสู่สังคมสูงอายุวัยของโลก 
• แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลน 
• ความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  เพราะการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมสู่อนาคตอุตสาหกรรม 4.0 
• การเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วข้ึนในยุคดิจิตอล 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติ ท าให้ความร่วมมือทางด้านน้ีมีความเข้มข้นมากขึ้น 
• ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีเข้มข้น 
• วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ.  2015 เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน

อีก 15 ปีข้างหน้า 
5. ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ 

• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ 
• สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน 
• การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวิกฤติอพยพย้ายถ่ินของผู้ลี้ภัยในยุโรปที่ก าลังแผ่ขยาย 
• การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1. วิสัยทัศน์  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
2. เป้าหมาย 

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของปร ะเทศและการสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

/ 3.ยุทธศาสตร ์... 
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3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 12) 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่  1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ 

เปูาหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เปูาหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตาม บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่าง
กันและแก้ไขปัญหาความยากจน 

เปูาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เปูาหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
เปูาหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นที่  25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง  ปลอดภัย 

และเท่าเทียม  
เปูาหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ

ระบบนิเวศ  
เปูาหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ความมั่นคง 

เป้าหมายการพัฒนา 
เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป  
เปูาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มข้ึน  
เปูาหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีข้ึนและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย  
 

/ เปูาหมายที ่... 



เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน  

เปูาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ต่ ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10
ของโลก 

เปูาหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้
อยู่ในอันดับสองของอาเซียน  

เปูาหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
เปูาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่ สูงกว่าร้อยละ 50 
เปูาหมายที่  4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับ  การอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค  

เป็นธรรม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ในภาพรวม  
เปูาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 
เปูาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ 
เปูาหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
เปูาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เปูาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่ 1 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ  1.5 ของ GDP และ
มีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  

เปูาหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
เปูาหมายที่  3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน

เทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง  และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็น
ธรรมมากข้ึน 

เปูาหมายที่  2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี  เศรษฐกิจดี  
และการเดินทางสะดวก 

/ เปูาหมายที ่... 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561  - 73 -
              - 1 - 



 

- 74 -       แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

เปูาหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
เปูาหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
เป้าหมายการพัฒนา 

เปูาหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน  
เปูาหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และ

อนุภูมิภาค  
เปูาหมายที่  3 ระบบ  ห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค  และภูมิภาคอาเซียน  มีความเช่ือมโยงกัน  เพื่อ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
เปูาหมายที่  4 ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี  เป็นที่เช่ือมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐาน

ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  
เปูาหมายที่  5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา  ที่ส าคัญทั้งในระดับ  อนุภูมิภาคและภูมิภาค  โดยมีส่วน

ร่วมส าคัญในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  
เปูาหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทย มีเครือข่ายและองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  

การขยายตลาด ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่  

1.3 นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา มีท้ังสิ้น  11 ด้าน  ประกอบด้วย 
1.1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
1.2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
1.3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
1.4  การศึกษาการเรียนรู้ การท าบุ บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
1.5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
1.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
1.7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
1.8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และการพัฒนา

และนวัตกรรม 
1.9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
1.10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
1.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 

/ 1.4 แผนพัฒนา ... 



1.4  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง/แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
1.2  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
1.3  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม  อารยะธรรมขอม  ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 
1.4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  พ.ศ. 2561 – 2564 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ดังนี ้

วิสัยทัศน์ 
        “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 
สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 

       เพ่ือกา้วไปสูวิ่สยัทศัน์และการพัฒนากลุม่จงัหวัดทีพึ่งปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้ก าหนด
เปูาหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ ดังนี้ 

       1) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
       2) เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
       3) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 ตัวชี้วัดรวม 
 1) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
 2) อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
       กลุม่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรเ์ปาูประสงค์

ตัวช้ีวัดและกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

/ ประเด็น ... 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561  - 75 -
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- 76 -    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
                            ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

1) เป้าประสงค์ 
1.1) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

     2) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์   
     2.1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึน 
     2.2) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพิ่มข้ึน 
     2.3) ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ที่เพิ่มข้ึน 
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์  ดังนี้ 
     3.1) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
     3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
        3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการและ  
โลจิสติกส์ 

1) เป้าประสงค์ 
                            1.1) เพิ่มมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
                            1.2) เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

2) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์  
2.1) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด 
2.2) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภาพแรงงาน 

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
                           3.1) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
                           3.2) พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

      3.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
                           3.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 

1) เป้าประสงค์ 
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มข้ึน 

2) ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
  2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มข้ึน 
  2.2 มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมที่เพิ่มข้ึน 

/ 3) กลยุทธ์ ... 



3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
3.4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหมในภูมิภาค 

3.  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ( พ.ศ. 2561 – 2564) 
3.1 วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 

   “เป็นจังหวัดท่ีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานแหล่งผลิต และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเท่ียวน่าอยู่” 

3.2  พันธกิจ 
3.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม  

เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

3.2.2 พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เช่ือมโยงการบริการ 
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

3.2.3  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคมและ
ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 เป้าประสงค์รวม 
 3.3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)  เติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  
 3.3.2 สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน   
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต 
และการลงทุน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5    รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

/ 3.5 กลยุทธ์ ... 
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- 78 -       แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

3.5 กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
     3.5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร 

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
   เป้าประสงค์  
    1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร    
    2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพิ่มข้ึน”   
   ตัวชี้วัด   
    1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มข้ึน  (10 กิโลกรัมต่อปี)  
    2. ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มเปูาหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับ    
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 80)   
    3. มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี)  
    4. ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี 2564 (ร้อยละ 70 ของหมู่บ้าน  
ทั้งจังหวัด)  
   กลยุทธ์  
    1. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจ 
ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง   
    2. พัฒนากระบวนการผลิต  การแปรรูปข้าวหอมมะลิ  และสินค้าเกษตรด้วย 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทุกข้ันตอน 
     3. สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามหลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถ่ิน และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง  

3.5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว  การบริการ การค้า
การผลิต และการลงทุน 
   เป้าประสงค์  
    1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน   
    2. เศรษฐกิจดี และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพิ่มข้ึน
   ตัวชี้วัด  
    1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มข้ึน  (ร้อยละ 5 ต่อปี)   
    2. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด (ระดับ)  
    3. มูลค่าการลงทุนของภาคการค้า การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ  
ของจังหวัดเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
    4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกการเกษตรเพิ่มข้ึน  (ร้อยละ 5 ต่อปี)  
    5. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP เพิ่มข้ึน  (ร้อยละ 5 ต่อปี)  
   กลยุทธ์   
    1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตนคร  และพื้นที่ที่มีศักยภาพ
รวมทั้ง กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม  

/ 2.พัฒนาระบบ ... 



    2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้
มาตรฐาน  
       3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อการค้าและส่งออกโดย
มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว 
       4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 
การค้า และการลงทุน  

3.5.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3    ยกระดับคุณภาพชีวิต  และสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   เป้าประสงค์ 
    1. เพื่อให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอาชีพมี
รายได้   
    2. เป็นเมืองที่น่าอยู่ บนพื้นฐานเศรษฐกิจดี  สังคมปลอดภัย  สภาพแวดล้อมดีมีความ
มั่นคง และยั่งยืน     
   ตัวชี้วัด  
    1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ร้อยละ 100) 
    2. ร้อยละของของผู้ปุวยด้วยโรคมะเร็ง เบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง  
(ร้อยละ 15 ต่อปี) 
       3. ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  (ร้อยละ 
95) 
    4. ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน (ร้อยละ 80) 
    5. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเปูาหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง (ร้อยละ 
80) 
   กลยุทธ์  
    1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย  และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
    2. พัฒนาระบบสุขภาพเชิงปูองกัน  ด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ สปา และเทคโนโลยี
การแพทย ์
    3. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการจัด
สวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ       
    4. สร้างและพัฒนาแรงงานไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง รวมทั้ง
น าเข้าสู่ระบบประกันสังคม  
    5. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้หลุดพ้นจากความยากจน  
    6. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 

/ 3.5.4 ประเด็น ... 
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- 80 -          แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

 3.5.4   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพและยั่งยืน 
   เป้าประสงค์ 
    1. เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี   
    2. คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ   
   ตัวชี้วัด  
    1.  ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี (ร้อยละ 100 ต่อปี)                 
    2.  จ านวนพื้นที่ปุาได้รับการฟื้นฟูและปลูกปุาเพิ่มข้ึน (จ านวน  4,000 ไร่/ป)ี 
    3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
(ร้อยละ 85 ในปี 2564) 
    4. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบการก าจัดกากอุตสาหกรรม          
(ร้อยละ 100) 
   กลยุทธ์  
    1. พัฒนาแหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
    2. ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ต้นน้ า ปุาเสื่อมโทรมและปุา
ชุมชน 
     3. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
รวมทั้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น 
    4. ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนและท้องถ่ิน  
 3.5.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   เป้าประสงค์  
    ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม 
   ตัวชี้วัด  
    1. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิด (ร้อยละ 85) 
    2.  ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้รับการแก้ไข 
(ร้อยละ 95) 
    3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
    4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด (ร้อยละ 96) 
    5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับ 5) 
   กลยุทธ์  

1. เพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
 

/ 2. ลดปัญหา ... 



    2. ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคม  
    3. เพิ่มศักยภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  
    4. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ ภายใต้หลักการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2561 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นท้องถ่ินที่มีการพัฒนาตามกลไกประชารัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ ได้มาตรฐาน  เพื่อสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง  

2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากภายในท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์รวม 
1. ท้องถ่ินมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ 
1. ท้องถ่ินมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน (จ านวน 20 แห่ง/ป)ี 
2. จ านวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน (จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
3. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟ ู(20 แห่ง/ป)ี 
4. จ านวนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มข้ึนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน 

(จ านวน 20 แห่ง/ป)ี 
 

/ กลยุทธ์ ... 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน 
2. บริหารจัดการน้ า พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3. พัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร  ก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  การปูองกันและ  

บรรเทาสาธารณภัย 
4. บ ารุงรักษาปุาและน้ าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อใหม้ ี

ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. พลเมืองมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
2. ชุมชนในท้องถ่ินเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท ์เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของเด็ก/นักเรียน  และเยาวชน  ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

ข้ันพื้นฐาน 
2. ร้อยละ 85 ของประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด ารงชีวิต  
3. ร้อยละ 50 ของแรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ  
4. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านการศึกษาทั้งในระบบ  และนอกระบบ 

สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
2. พัฒนาประชาชนในจังหวัด ให้มีครอบครัวอบอุ่น ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การน าภูมิปัญญาท้องถ่ินในการด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ สนับสนุนชุมชนต้นแบบ 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน  ไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือ ความเช่ียวชาญ  

4. พัฒนา สวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม  
การปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ปูองกันปัญหาจากยาเสพติด  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
สินค้าการเกษตรของท้องถ่ินมีการเพิ่มมูลค่ามากข้ึน 

/ ตัวช้ีวัด ... 



ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 5 ของการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพิ่มข้ึนต่อป ี
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มข้ึน (จ านวน 20 

แห่ง/ป)ี 
3. ร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การค้าเพิ่มข้ึน  
4. จ านวนนวัตกรรมในท้องถ่ินเพิ่มข้ึน (จ านวน 5 โครงการ/ป)ี 
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เปูาหมายทางการท่องเที่ยว การสร้างแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ  การบริการ  การผลิต  การค้า  อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร  ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริม การใช้ปุ๋ ย
ชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานสากล
เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. ท้องถ่ินมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพิ่มข้ึน (12,000 คน/ปี) 
2. ร้อยละ 100 ของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
3. ร้อยละ 100 ของการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มข้ึน  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชน ค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม  และมีคุณธรรมจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการ
พัฒนาท้องถ่ินในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

3. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
 

/ 4. การสร้าง ... 
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- 84 -       แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 

4. การสร้างความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

1.6  Thailand 4.0 โมเดลประเทศไทย 4.0 
โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ 

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 
นวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
วิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือเปลี่ยนจากมนุษย์ที่ส าคัญให้ท างานร่วมกับเครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูงที่
น าเข้ามาช่วยในการภาคการผลิตในทุกสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming)  โดยเน้นการปรับสมดุลการพัฒนาใน 4 มิติไปพร้อมๆ กัน ทั้งความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกได้อย่างทันท่วงที 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0 ” จะใช้แนวทาง “สานพลัง
ประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลัง
ขับเคลื่อนผ่านโครงการบันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่างๆ โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า

ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว ถือเป็นการผลึก

ก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”  ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนและน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่นค่ัง และยั่งยืนในที่สุด 
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2.  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2.1  วิสัยทัศน์ 

“โครงสร้างพ้ืนฐาน  บริการสาธารณะเด่น  เน้นการศึกษา  กีฬา  ประเพณี 
สุขภาวะดีถ้วนหน้า  น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2  พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  การผังเมืองรวม  และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับ

ประชาชน 
2. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งในระดับชุมชนและในภาพรวมของจังหวัด 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
6. ส่งเสริมการสร้างงาน  การประกอบอาชีพของประชาชนและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
7. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาและใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดีห่างไกล 

ยาเสพติด 
9. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตจังหวัด 
2. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่า

เทียมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด 
5. สืบสานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมอันดีงาม  และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่อย่าง

ยั่งยืน 
6. ประชาชนมีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และพร้อม

ส าหรับการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
8. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด  มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้หลักธรรมาภิบาล

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
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2.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ 
- พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตจังหวัด 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมประชาชนมีงานท ามีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพมีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

และพร้อมส าหรับการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
- จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ 
- มีการส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่คู่

ท้องถ่ินสืบต่อไป 
- ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่าง

เท่าเทียม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 

เป้าประสงค์ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
6.6  ส่งเสริมการบูรณาการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ทั้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

กลยุทธ ์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1  จัดให้มีและบ ารุงรักษา สาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้น
พ้ืนฐาน 
การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการของจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น งานการ
ขุดลอกแหล่งน้ า งานการติดตั้งระบบไฟฟูาส่องสว่างในถนนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ. งานการจัดหาแหล่งน้ า เป็นต้น 

- กองช่าง 
- กองปูองกันฯ 

1.2  จัดให้มีและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรกลใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
การด าเนินการจัดหาและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องกลเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

- กองช่าง 
- กองปูองกันฯ 

1.3  พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กองช่าง 

 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการวางผังเมือง เคหะและชุมชน 
การวางแผนและประปรุงผังเมือง ควบคุมอาคารการใช้ที่ดิน

อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  

- กองช่าง 
- กองปูองกันฯ 

ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

2.1 เสริมสร้างสุขภาวะประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง 
ท้ังกายและจิตใจ 
การพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านการสร้างเสริม

สุขภาพ การปูองกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐานการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน  

- กอง
สาธารณสุข 
- กองการ 
ศึกษาฯ 
- ภาคีการ
พัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

กลยุทธ ์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
งานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วนต่างๆ 
งานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาค

ส่วนต่างๆ ในการช่วยกันในการแก้ไขปัญหาของสังคมให้ดีข้ึน  

ทุกส่วนราชการใน
สังกัด อบจ. 
ภาคีการพัฒนาฯ 

2.3 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 
ภัยจากธรรมชาต ิ
การเสริมสร้างมาตรการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

ภัยจากธรรมชาติ โดยการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม
และการแสดงความคิดเห็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พัฒนา
เครือข่ายชุมชนอาสาสมัครและบุคลากรขององค์กร/หน่วยงานใน
การเฝูาระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์แนวทางในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดหาวัสดุสิ่งของและอื่น  ๆเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

- กองปูองกันฯ 

2.4 สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชนสตรี

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมการก าหนดแนวทาง
ในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมในด้านการศึกษาการพัฒนาอาชีพ ปัจจัยในการยังชีพ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มเปูาหมาย 
ในพื้นที่จังหวัด 

- กองสาธารณสุข 
- กองส่งเสริมฯ 

2.5 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน 

การร่วมมือและเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดในการก าหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน จังหวัด 

- กองสาธารณสุข 
- กองการศึกษาฯ 

 
/ ด้านสังคม ... 



 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

กลยุทธ ์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

2.6 ส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมบทบาท กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่ม
บทบาท กลุ่มองค์กรภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน  โดยการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กลุ่มเปูาหมายให้สามารถพัฒนาและก้าวไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุขการให้
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การฝึกอบรมการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

- กองสาธารณสุข 
- กองส่งเสริมฯ 
- กองการศึกษาฯ 

ด้านเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายไดก้ารส่งเสริม 
และสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได ้

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด เช่น  การฝึกอบรมการสนับสนุนกลุม่
อาชีพต่างๆ เป็นต้น 

- กองส่งเสริมฯ 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาคุณภาพ และ
การตลาดข้าวหอมมะลริ้อยเอ็ด การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและการพัฒนา 
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาคุณภาพข้าว

หอมมะลิของจังหวัด ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดในรูปแบบต่างๆให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ  

- กองส่งเสริมฯ 

3.3 จัดให้มี การบ ารุงรักษา  และพัฒนาแหล่งน้ า 
การชลประทาน  เพ่ือการเกษตรกรรมและการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มี การบ ารุง รักษาและพัฒนา

แหล่งน้ า การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้าง
งาน สร้างอาชีพของเกษตร เช่นการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า
การก่องสร้างฝายกั้นน้ า  เป็นต้น 

- กองช่าง 

 
 

/ ด้านเศรษฐกิจ ...
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

กลยุทธ ์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ด้านเศรษฐกิจ 3.4 ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตผลของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ  
การส่งเสริมให้มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรสร้างฐานการผลิต
เกษตรปลอดภัยอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน ์

- กองส่งเสริมฯ 
- กองช่าง 
- กองปูองกันฯ 
- กองการ 
ศึกษาฯ 

3.5 สนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด และการสร้าง
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด เป็น
ที่รู้จักมากข้ึนทั้งในและนอกประเทศ  และการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มนุษย์สร้างรวมทั้งการบริการ 
เพื่อการท่องเที่ยวเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ดีข้ึน 

- กองช่าง 
- กอง 
การศึกษาฯ 

3.6 สนับสนุนการน าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
การกระตุ้นจิตส านึกในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยการน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในจังหวัดเพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ได้ภายใต้
สถานการณ์โลก  

- กองส่งเสริมฯ 

3.7 ส่งเสริมการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 
การด าเนินการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนใน

พื้นที่จังหวัด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

- กองส่งเสริมฯ 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
การบ ารุงรักษาป่าและน้ า 
การส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การบ ารุงรักษาปุา การฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจจิตส านึกและความตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

- กองปูองกันฯ 

 
/ ด้านทรัพยากร ... 



 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

กลยุทธ ์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการและ
การรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมให้องค์ความรู้
เช่น  ปัญหาหมอกควัน มลพิษน้ าเสีย ขยะมูลฝอย 

- กองปูองกันฯ 
- กองสาธารณสุข 
 

4.3 เสริมสร้าง ความตระหนัก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การฝึกอบรมให้ประชาชนโดยการเสริมสร้างให้มีความ
ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสามารถเป็นต้นแบบและแนวทางในกา รพัฒนาท้องถ่ิน
เพื่อเป็นต้นแบบแก่ท้องถ่ินอื่น 

- กองปูองกันฯ 
 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลรวม และการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
การศึกษาและรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน

การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลรวม  และการจัดท าระบบ
บ าบัดน้ าเสียของจังหวัด 

- กองสาธารณสุข 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5.1 ส่งเสริมการสืบสาน ศาสนา ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างศิลปะ วัฒนธรรมกับวิถี

ชีวิตคนท้องถ่ินในปัจจุบัน การจัดกิจกรรม/การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง  ๆเช่นกิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินประเพณีที่ส าคัญและการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- กองการศึกษาฯ 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรมให้กับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
การเสริมสร้างการพัฒนาความรู้  ควบคู่  คุณธรรมให้กับ

เยาวชน นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

- กองการศึกษาฯ 

/ ด้านการศึกษา ... 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

กลยุทธ ์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  

5.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาห้องสมุด 
การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนั กเรียนและ
ชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับประชาชนทุกระดับ
อันเป็นการเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวสู่ชุมชน
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- กองการศึกษาฯ 

5.4 สนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด และการกีฬาจังหวัด 
ส่งเสริม  พัฒนา  และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ

จัดบริการการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพได้มาตรฐานสากลและใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน  (SBMLD)  โดยการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา โดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนการกระจายอ านาจและขยายโอกาสทางการศึกษาการ
เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาการส่งเสริม
มาตรฐานการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

- กองการศึกษาฯ 
- โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- โรงเรียนโพธ์ิทอง
พิทยาคม 
- โรงเรียนทุ่งกุลา
ประชานุสรณ์ 
- โรงเรียนข้ีเหล็ก 
พิทยาคม 

ด้านการบริหาร
การเมือง 
การปกครอง 

6.1 จัดให้มีและพัฒนาสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดให้มีและพัฒนาสถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์ในการ

ปฏิบัติงาน/การบริการที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการด าเนินการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่  อาคารส านักงาน อาคารปฏิบัติการ
ต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมส าหรับการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

ทุกส่วนราชการใน
สังกัด อบจ. 

/ ด้านการศึกษา ...  



ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

กลยุทธ ์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ด้านการบริหาร
การเมือง การ
ปกครอง 

6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส านึกของบุคลากรของ

ภาครัฐในทุกระดับ  ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการท างาน
ที่มุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน  

- ส านักปลัดฯ 
- กองกิจการ 
สภาฯ 
- กองคลัง 
- กองแผนฯ 
- กองสาธารณสุข 

6.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีด ี
ส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย

ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อใช้ในการวาง
แผนการพัฒนา 

- ส านักปลัดฯ 
- กองกิจการ 
สภาฯ 
- กองแผนและ
งบประมาณ 

 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ความรู้

เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่อง

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

- ส านักปลัดฯ 
- กองกิจการ 
สภาฯ 

 
6.5 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทอ านาจหน้าท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้เกิด ความเข้า ใจใน

บทบาทอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

- ส านักปลัดฯ 
- กองกิจการ 
สภาฯ 
- กองช่าง 
- กองแผนและ
งบประมาณ 

6.6 ส่งเสริมการบูรณาการพัฒนาจังหวัดร่วมกันท้ังระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบูรณาการข้อมูล ร่วมคิดร่วมท าร่วมวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด อบจ. 
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3.  การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยใช้เทคนิค  SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของท้องถ่ิน
ดังนี ้

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength-s) 

ด้านโครงสร้าง 
1. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ  ท างานเป็นระบบ  มีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชา

ตามล าดับที่ชัดเจน 
2. การจัดโครงสร้างขององค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามโครงสร้างอย่างชัดเจนเป็นระบบ ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ทุกภารกิจ 
3. เป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
4. มีแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
5. มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 4 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ 
6. มีโรงเรียนกีฬาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. มีการท าข้อตกลงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัด  
8. มีการให้บริการการสาธารณะเชิงรุก เช่น โครงการ อบจ.พบประชาชน 
9. มีเครือข่ายการพัฒนาที่หลากหลาย 
10. มีการจัดเก็บภาษีเชิงรุก 
11. มีอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัย

รัก การอ่าน  และแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ใน รูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” 

12. มีการจัดต้ังศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
หรือ Clinic Center  

13. มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้บริการประชาชน 
14. มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง  หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) เพื่อพัฒนา

สนับสนุน  ส่งเสริม  จ าหน่าย  สินค้าพื้นเมือง  หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของประชาชนภายในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

15. มีศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณสุข 
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16. มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
17. การก ากับดูแลโดยจังหวัด  กรม และกระทรวงไม่กระทบต่อการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
18. นโยบายการพัฒนามีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 
19. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความรู้ความสามารถ  มีการก าหนดนโยบายการบริหารที่

ชัดเจนสามารถน าองค์กรไปสู่เปูาหมายได้ 
20. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเมืองระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
21. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งจังหวัด 
22. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ แต่

ละอ าเภอ ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
ระเบียบกฎหมาย 
1. ฝุายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอ านาจหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ท าให้บังคับใช้ในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถ่ิน 

2. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอ านาจ 
3. มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือ ส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
4. มีอิสระในการก าหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนเอง 
5. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
ด้านบุคลากร 
1. องค์กรสามารถจัดท าแผนอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและงบประมาณ 
2. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด ท าให้เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถ่ิน 
3. ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน 
4. บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ  ท าให้มี

ความรู้ความสามารถ ความช านาญในหลายๆ ด้าน 
5. มีบุคลากรจ านวนมากที่สามารถร่วมมือกันท างานให้บรรลุเปูาหมายได้ 
6. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน 
7. บุคลากรมีความรู้  และสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน

หน่วยงานได ้เช่น การจัดท าคู่มือ 
8. บุคลากรมีการจัดการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและสร้าง

นวัตกรรม 
9. ครูได้รับการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

/ ด้านงบประมาณ ... 



ด้านงบประมาณ 
1. เป็นองค์กรที่มีการจัดเก็บรายได้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะการคลังมั่นคง  ท าให้มี

ความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2. มีแนวโน้มของรายได้ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ตามแผนการกระจายอ านาจฯ  และการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

3. มีการตราข้อบัญญัติงบประมาณเป็นของตนเอง ท าให้มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

4. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได ้โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชน 
5. มีการพัฒนาระบบการเงิน บัญชีและพัสด ุ
6. มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการศึกษาส่งผลให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
1. มีการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  และเอื้อ

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก

และเยาวชน 
3. มีการน าโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูล รวบรวม

ข้อมูลประมวลผลข้อมูลโดยสามารถน าค่าทางสถิติมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 
4. มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และ

ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
5. มีการจัดท าเว็บไซด์ขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึง

ผลงานและใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
6. มีรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ส าหรับประชาชน 
7. มีรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู)้ บริการส่งผู้ปุวยระยะท้ายกลับบ้าน 
8. มีรถตู ้Mobile บริการช าระภาษีน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียม ภาษีโรงแรม 
9. มีการพัฒนาโปรแกรม  Electronic Plan Annual Budget (e-PAB) เพื่อใช้ในการเสนอค า

ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ 
10 .  มีการน าโปรแกรมระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน  (Local 

Administrative Accounting System (e-LAAS) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12. มีเครื่องจักรกลส าหรับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใช้ได้ทั้งการ

บรรเทาสาธารภัยและก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน 

/ 13. มีศูนย์ซ่อม ... 
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13. มีศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
14. มีเครื่องขุดเจาะบาดาล ส าหรับบริการประชาชน 
ด้านบริหารจัดการ 
1. เป็นองค์กรขนาดใหญ่  มีเอกภาพในการบริหารสามารถวางแผนการพัฒนา  บริหารจัดการ

งบประมาณ และด าเนินตามโครงการได้ตามความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
2. มีการมอบหมายอ านาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  อย่าง

เหมาะสมท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
3. มีการบริหารงานโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ

ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในรูปของคณะกรรมการต่างๆ และการ
ออกเวทีภาคประชาสังคม 

4. มีส่วนราชการในสังกัดที่หลากหลายและเข้มแข็ง  ท าให้สนองตอบต่อนโยบายของผู้บริหาร
และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

5. สถานศึกษาในสังกัดมีโครงสร้างขององค์กรเอื้อให้ผู้บริหาร ครู ชุมชน บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาการศึกษา มีการเร่งรัดคุณภาพระบบบริหารจัดการสู่
การประกันคุณภาพ  มีการน าข้อมูลที่เช่ือถือได้มาใช้ในการบริหารจัดการ  และส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

6. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7. สถานศึกษาเป็นแหล่งพัฒนานักกีฬาระดับท้องถ่ิน ภาค และประเทศ 
8. การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  เช่น  การจัดสรร

งบประมาณและส่งเสริมโครงการด้านสวัสดิการสังคมของประชาชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

9. มีวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน 
10. มีปัจจัยในการบริหารเป็นของตนเอง เช่น 4 M (man, money, material, 

management) 

จุดอ่อน (Weakness – w) 
ด้านโครงสร้าง 
1. โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่ม

มากขึ้น 
2. องค์กรมีขนาดใหญ่ บุคลากรมีจ านวนมาก การท างานหลากหลายท าให้การประสานงานไม่

คล่องตัวและไม่ทั่วถึง 
 
 

/ ด้านการปกครอง ... 



ด้านการเมือง การปกครอง 
1. มีการเรียกร้องเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเพิ่มมากขึ้น 
ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าท่ี 
1. อ านาจในการออกข้อบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด 

มีน้อย 
2. การแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดยังไม่มีความชัดเจน ท าให้

ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด และมีปัญหาความทับซ้อนของพื้นที่ 
3. มีการออกระเบียบ /กฎหมายใหม่ๆ  จ านวนมาก  และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ

บ่อยครั้งท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
4. ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและมีข้อจ ากัด  ส่งผลให้การ

ด าเนินงานล่าช้า 
5. ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ยังไม่มีความชัดเจน ท า

ให้มีผลต่อการปฏิบัติงานและถูกตรวจสอบมีการเรียกเงินคืน 
ด้านบุคลากร 
1. จ านวนเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน  ส่งผลต่อการด าเนินงานใน

ภาพรวม 
2. การจัดสรรบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกับงานในหน้าที่  และต าแหน่ง  ท าให้ผลงานขาด

ประสิทธิภาพหรือจ านวนคนมากกว่าจ านวนงาน 
3. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อยครั้ง ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรมีความคิด ทัศนคต ิแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
5. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ความถนัดในงานที่รับผิดชอบ 
6. บุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการช้ันผู้น้อย ท าให้ขาดทักษะ  ประสบการณ์  และความ

เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
7. ขาดการวางแผนบริหารจัดการรองรับการถ่ายโอนงานจากส่วนกลาง  เพราะมีแนวโน้มได้รับ

การถ่ายโอนภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอ านาจ 
8. การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
9. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน  ท าให้

แผนที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตอบสนองนโยบายหรือเปูาหมายขององค์กรได้ 
10. ขาดการวางแผนพัฒนาด้านบุคลากรวางแผนอัตราก าลังในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับสาย

งาน และการสร้างขวัญก าลังใจ 
12. การบริหารงานเป็นระบบอุปถัมภ์ 

/ ด้านงบประมาณ ... 
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ด้านงบประมาณ 
1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง เนื่องจากภารกิจมาก 
2. งบประมาณที่จัดเก็บได้เอง และที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีประชากรจ านวนมาก 
3. การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการนิเทศงาน ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
4. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดเก็บเองมีน้อย  เมื่อเทียบกับรายได้จากเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบกับรายรับที่ได้จากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
5. ขาดงบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะขนาดใหญ่  เช่น ระบบก าจัดขยะรวม  ระบบ

บ าบัดน้ าเสียรวม เป็นต้น 
6. การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าที่ควร ขาดแนวทางการส่งเสริม

ความร่วมมือใหม่ ๆ 
7. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายที่ก าหนด 
8. การจัดสรรงบประมาณบางส่วนไม่ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติมีความยากล าบากใน

การปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ในระดับอ าเภอ 
9. ด้านการเงิน พัสด ุการเบิกจ่ายมีหลายข้ันตอน ใช้เอกสารมาก ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
10. งบประมาณด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
11. ขาดระบบการควบคุมการใช้เงินตามแผนงบประมาณ 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
1. เครื่องมือในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เทคโนโลยียังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ  ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับการอ านวยความสะดวก

เท่าที่ควรเช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่งรอรับบริการ 
3. เครื่องจักรกล  และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ได้รับการถ่ายโอน  มีสภาพช ารุด  เก่า  ไม่สามารถใช้

ด าเนินงานได้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง แต่ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
4. โรงเรียนในสังกัดยังขาดสาธารณูปโภค /สาธารณูปการ /อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่างๆ มีไม่

เพียงพอต่อความต้องการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ด้านบริหารจัดการ 
1. ขาดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน และประชาชนไม่สะดวกในการขอรับบริการ 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 
3. สายการบังคับบัญชายาว ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
4. ขาดการประสานงานระหว่างท้องถ่ินในจังหวัด  การส ารวจฐานข้อมูลในพื้นที่  และมีการ

เปลี่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจบ่อยครั้ง จึงท าให้เกิดความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับพื้นที่โครงการก่อสร้าง 

/ 5. การวัดระบบ ... 



5. การจัดระบบบริหารภายในองค์กรไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
6. ระยะทางระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัดอยู่ห่างไกลท าให้

การติดต่อประสานงานเกิดความล่าช้า 
7. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบันท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้ 
8. ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

โอกาส (Opportunity – o) 
ด้านการเมือง การปกครอง 
1. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติได้ดี 
2. ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง 
3. ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการเมืองระดับชาติ 
4. มีการเช่ือมโยงของแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ 

เอกชนฯ  (กรอ.)  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (กบจ.)  คณะกรรมการกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น 
2. มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
3. มีสินค้า OTOP ที่หลากหลาย 
4. มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์ 
6. มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 
7. มีการส่งเสริมให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวภาคอีสาน 
8. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน 
9. ราคาน้ ามันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
10. รัฐบาลมีการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก (Thailand 4.0) 
11. มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด ประเทศ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่  รถไฟ

ความเร็วสูง 
12. จังหวัดร้อยเอ็ดมีการสร้างตราสินค้ามาตรฐานร้อยเอ็ด (Brand Roi-et) 
13. จังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือตอนกลาง (โลจิสติกส์จังหวัดร้อยเอ็ด) 
14. จังหวัดร้อยเอ็ดมีการขับเคลื่อนการเปิดสนามบินศุลกากร 

/ 15. มีการตั้งศูนย์ ... 
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15. มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด  (Regional Operation Center : ROC) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

16. มีการจัดต้ังโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา 
17. พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้ประกาศมีสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ IG จากสหภาพยุโรป 
18.  นโยบายขับเคลื่อน  1 ครอบครัว  1 Smart Farmer ของ กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือตอนกลาง 
19. โครงการพัฒนาเครือข่าย (Cluster) ข้าวร้อยแก่นสารสินธ์ุ ปี 2558 
20. โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
21. โครงการ Thai Town 
22. โครงการ Roi-et 4.101 
ด้านสังคม 
1. มีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอยู่ในวัยเรียน เยาวชนจ านวนมาก สามารถที่จะกลับมาพัฒนาจังหวัดได ้
2. มีสถานศึกษาอย่างเพียงพอในทุกระดับ 
3. มีสถานีอนามัยและสถานพยาบาลในทุกต าบลและอ าเภอ 
4. ปัญหาอาชญากรรมน้อยลงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร 
5. มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 
6. มีการพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการทั้งจังหวัด 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ  การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
ได้รับทราบอย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้ 

2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง  สืบค้น กรอกข้อมูล
รายงานผลข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ 

3. รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม อาทิ โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

อุปสรรค (Threat-t) 
ด้านการเมือง การปกครอง 
1. การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
2. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ ยังไม่มีความชัดเจนในภารกิจ  ไม่เอื้ออ านวยต่อการ

ปฏิบัติงาน 
3. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ 
4. ขาดความต่อเนื่องในนโยบายการพัฒนาท้องถ่ิน 

5. ประชาชน ... 



5. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
6. มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณรายรับภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
7. มีแนวโน้มจะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใหม่ 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง 
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
3. ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง 
4. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีฐานะยากจน 
5. ประชาชนไม่นิยมการลงทุน 
6. มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเค็ม น้ าท่วม ภัยแล้งฯลฯ ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ 
7. ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  ท าให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่เป็นไป

ตามกฎหมายก าหนด 
8. ปัญหาสภาพแวดล้อมและภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติกระทบต่อ

ผลผลิตทางการเกษตร  
9. ขาดการวางแผนการผลิต ท าให้เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด  
10. พฤติกรรมการจ าหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง  
11. ต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมี 
12. ภาครัฐ กลุ่มองค์กร  กลุ่มผู้ประกอบการ  ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้เพื่อ เข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  
13. เศรษฐกิจซบเซาท าให้เก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะน าไปพัฒนา

ท้องถ่ินมีจ านวนจ ากัด 
14. การท าลายปุา การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในการเกษตร 
ด้านสังคม 
1. ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ฯลฯ 
2. ปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่ 
3. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อยท าให้ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ขาดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 
5. มีจ านวนประชากรจ านวนมาก  ท าให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่สามารถ

แก้ปัญหาและความต้องการของประชากรได้หมด 
6. สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
 
 

/ 3.2 การประเมิน ... 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1.1 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.2 การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.3 การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
1.4 มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.5 ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
1.6 สภาวการณ์ของเศรษฐกิจของโลกผันผวนอยู่เสมอ 
1.7 ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
1.8 สังคมผู้สูงอายุนอกมีแนวโน้มที่สูงข้ึน และสัดส่วนก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง 
1.9 เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดภาวะเงินฝืด และสินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
1.10 การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้การแข่งขันด้านการค้ามีแนวโน้มที่สูงข้ึน 
1.11 ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ท าให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่เป็นไป

ตามกฎหมายก าหนด 
1.12 เศรษฐกิจซบเซาท าให้เก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะน าไป

พัฒนาท้องถ่ินมีจ านวนจ ากัด 
1.13 มีจ านวนประชากรจ านวนมาก ท าให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่สามารถ

แก้ปัญหาและความต้องการของประชากรได้หมด 
1.14 สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

 
ด้านความม่ันคง 

ด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันในสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

พ.ศ. 2560 - 2564 

ด้านการ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ด้านการสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหล่ือมล้้าใน

สังคม 

ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยีน 

 
 

ด้านความ
ม่ันคง 

ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการในภาครัฐ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์ 

 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

ด้านการพัฒนา
ภูมิภาค การเมือง

และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

ด้านการ
ต่างประเทศ 

ประเทศเพ่ือนบ้าน
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด้านการเพิ่มศักยภาพสินค้า
เกษตร 

ด้านการพัฒนา 
อุตสาหกรรมแปรรูป 

ด้านการยกระดับการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้้า 

ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ต้นน้้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่ือมโยงการ

บริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่อนุ
ภูมิภาคลุม่น้้าโขง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การเพิ่มศักยภาพการ 

ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ด้านการค้า การบริการ 
และโลจิสติกส ์

แบบ ยท .01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด “เป็นท้องถิ่นที่

มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกลชอง

ประชารัฐ” 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
 

การพัฒนาการเชื่อมโยง
เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
 

สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
 

การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

การเสริมสร้างสมรรถนะ 
ประชาชนและพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

“เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และสังคม บนพื้นฐานแหล่งผลิต และสร้าง

มูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน  

และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มศักยภาพการผลิต 
ข้าวหอมมะลิและสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยว การบริการ 
การค้า การผลิตและ 

การลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน 

และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้มี

คุณภาพ ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
รักษาความม่ันคง
ภายในและการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด“โครงสร้าง
พื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น 

เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะ
ดีถ้วนหน้า น้าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
 

ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
 

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
 

การบริหาร การเมือง
การปกครอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่อนุภูมิภาค 

ลุ่มน้้าโขง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ด้านการค้า การบริการ 
และโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การเพิ่มศักยภาพการ 

ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
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- จัดให้มีและบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐาน 
- การพัฒนาโครงข่าย
การคมนาคมเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 
(แผนงานที่  6, 9, 11, 
12) 

- การส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ 
- การเสริมสร้างมาตรการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจากธรรมชาติ และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อม
ท้ังการส่งเสริม พัฒนาและ
เสริมสร้าง กลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
(แผนงานท่ี 2, 4, 5, 7, 8, 12) 

- การเสริมสร้างอาชีพ 
การสร้างงาน สร้างรายได้ 
- การจัดให้มี การ
บ ารุงรักษาและพัฒนา
แหล่งน้ าการชลประทาน 
เพื่อการเกษตรกรรมและ
การประกอบอาชีพ 
- การส่งเสริมการ
เกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- สนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดและการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
(แผนงานที่ 6, 10, 11, 
12) 

- การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การ
บ ารุงรักษาป่าและน้ า 
- การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจการบริหาร
จัดการและรักษา
สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การส่งเสริมและ
สนับสนุนการก าจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวมและ
การก าจัดขยะฝอย 
(แผนงานที่ 6, 10, 12) 

- ส่งเสริมการสืบสาน
ศาสนา ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ
การศึกษา นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
และการพัฒนาห้องสมุด 
- ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ ควบคู่คุณธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 
(แผนงานที่ 3, 5, 8, 12) 

- ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
องค์กร เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมการบูรณาการ 
สัมมนาเชิงการมีส่วนร่วม
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(แผนงานที่ 1, 6, 7, 4, 8, 
12) 

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ 
- การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขต
จังหวัด 

- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน และแนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนมี
งานท ามีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ มีการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน
และพร้อมส าหรับการ
แข่งขันเม่ือเข้าสู่
ประชาชนอาเซียน 
- พัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเพิ่มรายได้
ให้ชุมชนและจังหวัด 

- จังหวัดร้อยเอ็ดมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

- มีการส่งเสริม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
และสืบทอดภูมิปัญหา
ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับ
ท้องถิ่นสืบไป 
- ประชาชนได้รับ
การศึกษาพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
ได้รับโอกาสการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมและมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- เพื่อสนับสนุนประชาชน
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐ และมี
การบริการที่ทันสมัย 
รวดเร็ว 

แผนพัฒ
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/3.4 แผนผัง ...

แผนงาน 
1. การบริหารทั่วไป 

7. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2. การรักษาความสงบ
ภายใน 

8. การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

3. การศึกษา 

9. การอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

4. การสาธารณสุข 

10. การเกษตร 

5. การสังคมสงเคราะห์ 

11. การพาณิชย์ 

6. การเคหะและชุมชน 

12. งบกลาง 

โครงสร้างพื้นฐาน 
(แผนงานที่  6, 9, 11, 
12) 

สังคมและคุณภาพชีวิต 
(แผนงานที่ 4, 5, 7, 8, 12) 
 

เศรษฐกิจ  
(แผนงานที่ 6, 10, 11, 
12) 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(แผนงานที่ 6, 10, 12) 

การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(แผนงานที่ 3, 5, 8, 12) 

การบริหาร การเมือง 
การปกครอง 
(แผนงานที่ 1, 6, 7, 8, 
12) 

ผลผลิต / 
โครงการ 
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1.4 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 
ยท 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
(Strategic Map) 

วิสัยทัศน์ “โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวดีถ้วนหน้า น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ด้านการบริหาร การเมือง 
การปกครอง 

เป้าประสงค์ 
- การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขต
จังหวัด 

- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน และแนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนมี
งานท ามีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ มีการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน
และพร้อมส าหรับการ
แข่งขันเม่ือเข้าสู่
ประชาชนอาเซียน 
- พัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเพิ่มรายได้
ให้ชุมชนและจังหวัด 

- จังหวัดร้อยเอ็ดมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

- มีการส่งเสริม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
และสืบทอดภูมิปัญหา
ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับ
ท้องถิ่นสืบไป 
- ประชาชนได้รับ
การศึกษาพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
ได้รับโอกาสการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมและมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- เพื่อสนับสนุนประชาชน
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐ และมี
การบริการที่ทันสมัย 
รวดเร็ว 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง การ
ปกครอง 

ค่าเป้าหมาย 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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- จัดให้มีและบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐาน 
- การพัฒนาโครงข่าย
การคมนาคมเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด 
(แผนงานที่  6, 9, 11, 
12) 

- การส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ 
- การเสริมสร้างมาตรการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจากธรรมชาติ และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อม
ท้ังการส่งเสริม พัฒนาและ
เสริมสร้าง กลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(แผนงานที่ 2, 4, 5, 7, 8, 
12)  

- การเสริมสร้างอาชีพ 
การสร้างงาน สร้างรายได้ 
- การจัดให้มี การ
บ ารุงรักษาและพัฒนา
แหล่งน้ าการชลประทาน 
เพื่อการเกษตรกรรมและ
การประกอบอาชีพ 
- การส่งเสริมการ
เกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- สนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดและการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
(แผนงานที่ 6, 10, 11, 
12) 

- การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การ
บ ารุงรักษาป่าและน้ า 
- การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจการบริหาร
จัดการและรักษา
สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การส่งเสริมและ
สนับสนุนการก าจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวมและ
การก าจัดขยะฝอย 
(แผนงานที่ 6, 10, 12) 

- ส่งเสริมการสืบสาน
ศาสนา ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ
การศึกษา นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
และการพัฒนาห้องสมุด 
- ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ ควบคู่คุณธรรม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 
(แผนงานที่ 3, 5, 8, 12) 

- ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
องค์กร เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมการบูรณาการ 
สัมมนาเชิงการมีส่วนร่วม
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(แผนงานที่ 1, 6, 7, 4, 8, 
12) 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 
1. การบริหารทั่วไป 

7. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2. การรักษาความสงบ
ภายใน 

8. การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

3. การศึกษา 

9. การอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

4. การสาธารณสุข 

10. การเกษตร 

5. การสังคมสงเคราะห์ 

11. การพาณิชย์ 

6. การเคหะและชุมชน 

12. งบกลาง 
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สรุป 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) พ.ศ. 2560 - 111 - 



 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การบริการ 
การค้า การผลิต 
และการลงทุน 
 

ด้านที่ 1 
การพัฒนาการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ด้านที่ 1 
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใน
เขตจังหวัด 

การก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ทางบก ทางน้ า 
การผังเมืองรวม 
และสาธารณูปโภค
พื้นฐาน การ
คมนาคมและการ
ขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 185 105 30 รวม  4  ปี
จ านวน 
540  โครงการ/
กิจกรรม 

- จัดให้มีและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องจักรกลในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
- พัฒนาโครงข่าย 
การคมนาคม
เช่ือมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

- งานจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ์ครุภัณฑ์
เครื่องมือ เครื่องจักรกล
ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
-งานก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ซ่อมสร้าง/เสริมผิว 
- ถนนลาดยาง 
- ถนน คสล. 
- ถนนผิวจราจรลูกรัง 
- สะพาน คสล. 
- ท่อลอดเหลี่ยมบล๊อค
คอนเวิร์ด 
- อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

- กองช่าง 
- กอง
ปูองกันฯ 

- กองพัสดุฯ 
- การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 
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แบบ ยท.03 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การบริการ 
การค้า การผลิต 
และการลงทุน 
 

ด้านที่ 1 
การพัฒนาการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ด้านที่ 1 
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใน
เขตจังหวัด 

การก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ทางบก ทางน้ า 
การผังเมืองรวม 
และสาธารณูปโภค
พื้นฐาน การคมนาคม
และการขนส่งที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 3 3 รวม  4  ป ี
จ านวน  12 
โครงการ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การวงผังเมืองเคหะและ
ชุมชน 

- งานฝึกอบรมการวาง
ผังเมืองรวมจังหวัด 
- งานปรับปรุงการจัดท า 
ผังเมืองรวมจังหวัด 

- กองปูองกันฯ 
 

- สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
ร้อยเอ็ด 
 

แบบ ยท.03 

แผนพัฒ
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/  

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 3 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
แสะสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 

ด้านที่ 2 
ด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ 
ห่างไกลยาเสพติด 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ ์ห่างไกล 
ยาเสพติดมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

7 9 9 9 รวม  4  ป ี
จ านวน  34 
โครงการ 

เสริมสร้างสุขภาวะ
ประชาชนให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 

- งานปูองกันตัวเอง
ทักษะการคิด การ
วิเคราะห์ ทักษะการ
ต่อรอง ทักษะการ
ปฏิเสธและมีความ
ม่ันใจในตัวเองในการ
ปูองกันการตั้งครรภ ์
ที่ไม่พร้อม 
- งานการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ุ 
- งานเพศศึกษา 
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโรค
เอดส์เพศ การพนันการ
ทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียน 
- การสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬากรีฑา 
ต้านยาเสพติดส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชน 
- การรณรงค์ต่อต้าน
ความรุนแรงต่อเด็ก
และสตร ี
 

- กอง
สาธารณสุข 
- กอง
การศึกษาฯ 

- กองปูองกันฯ 
- ส านักปลัดฯ 

 

แบบ ยท.03 
- 114 -          แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
การบริการ 
การค้า การผลิต
และการลงทุน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 2 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 

ด้านที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมประชาชนมี
งานท ามีรายได้
เพียงพอต่อการด ารง
ชีพมีการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานและ
พร้อมส าหรับการ
แข่งขันพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
และจังหวัด 

ประชาชนในจังหวัด 
มีงานท า มีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพที่เพิ่มข้ึน 

37 14 8 9 รวม 4 ป ี
จ านวน 
68 
โครงการ/ 
กิจกรรม 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพ
และสร้าง
รายได้การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างงาน 
สร้างรายได ้

- งานสร้างอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ จากการ
พัฒนา ส่งเสริมสร้างความ
ม่ันคงในชีวิต 
- พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต การพัฒนาคุณภาพ
สินค้า 
- ส่งเสริมการตลาดสินค้า 
และบริการที่มีอยู่ภายใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ขุดลอกแหล่งน้ า 
- ก่อสร้างฝากกักเก็บน้ า 
 

กองส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองสาธารณสุข 
- กองส่งเสริมฯ 
- กองการศึกษาฯ 
- กองช่าง 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 – 115 - 



รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 4 
สร้างความ
สมดุล
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
คุณภาพย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านที่ 3 
การพัฒนาที่
สมดุลและย่ังยืน 

ด้านที่ 4 
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่
สมบูรณ์มีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี 

พัฒนาระบบการจัด 
การสิ่งแวดล้อมไม่ให้
เกิดปัญหา 

2 3 4 5 รวม  4  ป ี
จ านวน 
14  โครงการ 

เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจการ
บริหารจัดการและ
การรักษาสภาพ 
แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- งานการส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- งานฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
การบ ารุงรักษาปุาและน้ า  
- งานเสริมสร้าง ความ
ตระหนัก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสนับสนุนการ
ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรวม 
และการจัดท าระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

กองปูองกันฯ - ส านักงาน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ส านักปลัดฯ 

 

แบบ ยท.03 
- 116 -          แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 3 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 

ด้านที่ 5 
ด้านการ 
ศึกษาศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้รับ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงได้รับโอกาส
การเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมและมี
การเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต 

มีการส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้การกีฬาควบคู่
คุณธรรมและสืบสาน
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงามและ
สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้คงอยู่อย่าง
ย่ังยืน 

18 26 25 19 รวม  4  ป ี
จ านวน 
88  โครงการ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด  

- งานการยกระดับ
มาตรฐานโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
- งานพัฒนาระบบและ
ส่งเสริมการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

- โรงเรียน 
ในสังกัด 
อบจ.ร้อยเอ็ด 

แบบ ยท.03 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 – 117 - 



รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความ 

ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 3 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 

ด้านที่ 5 
ด้านการ 
ศึกษาศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

การสืบสาน
ประเพณ ีศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดี
งามและสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้คงอยู่อย่าง
ย่ังยืน 

มีการส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้การกีฬาควบคู่
คุณธรรมและสืบสาน
ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม
อันดีงามและสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่
อย่างย่ังยืน 

4 4 4 4 รวม  4  ป ี
จ านวน 
16  โครงการ 

ส่งเสริมการ 
สืบสานศาสนา
ประเพณีศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

งานส่งเสริมการ 
สืบสาน ศาสนา 
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
พัฒนาความรู้ ควบคู่
คุณธรรม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

- อปท. ในพื้นที่
จังหวัด 
ร้อยเอ็ด 
- กองคลัง 

 

แบบ ยท.03 
- 118 -          แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 



 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความ 

ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 5 
รักษาความ
ม่ันคงภายใน
และการบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านที่ 4 
การเสริมสร้าง
สมรรถนะ
ประชาชนและ
พลังทางสังคม 

ด้านที่ 6 
ด้านการ
บริหาร
การเมือง 
การปกครอง 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของ 
ประชาชนภายใต้ 
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในจังหวัดได้รับ
บริการ โดยค านึงถึงหลัก
นิติธรรมความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ ความ
คุ้มค่า การมีส่วนร่วมและ
มีคุณธรรมจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

80 118 68 51 รวม  4  ป ี
จ านวน 
317  โครงการ 

ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และองค์กรเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

- งานส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและองค์กร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการใน
สังกัด
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ทุกส่วนราชการใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

รวมทั้งสิ้น 371 362 226 130 1,089     
 

แบบ ยท.03 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 – 119 - 



 
 
 
 
 

สรุป 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 20 อ าเภอ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 - 120 - 



 

 
โครงการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  20 อ าเภอ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั้ง 1) พ.ศ. 2560 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
ขอประสาน 

หน่วย 
รับผิดชอบ 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การบริการ 
การค้า การผลิต 
และการลงทุน 
 

ด้านที่ 1 
การพัฒนาการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ด้านที่ 1 
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใน
เขตจังหวัด 

การก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ทางบก ทางน้ า 
การผังเมืองรวม 
และสาธารณูปโภค
พื้นฐาน การ
คมนาคมและการ
ขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

 49 49 49 รวม  4  ปี
จ านวน 
147  โครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

- พัฒนาโครงข่าย 
การคมนาคม
เช่ือมต่อระหว่าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
98 แห่งฯ 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

 

 
 
 
 

     15 15 15 รวม  4  ปี
จ านวน 
45  โครงการ/
กิจกรรม 

 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร Asphaltic  
Concrete 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
30 แห่งฯ 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

 

      7 7 7 รวม  4  ปี
จ านวน 
21  โครงการ/
กิจกรรม 

 เสริมผิวถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
14 แห่งฯ 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

 

      2 2 2 รวม  4  ปี
จ านวน 
6  โครงการ/
กิจกรรม 

 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Para  
Cape Seal 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
4 แห่งฯ 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

 

แบบ ยท.03 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561  - 121 - 



โครงการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  20 อ าเภอ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั้ง 1) พ.ศ. 2560 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
ขอประสาน 

หน่วย 
รับผิดชอบ 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การบริการ 
การค้า การผลิต 
และการลงทุน 
 

ด้านที่ 1 
การพัฒนาการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ด้านที่ 1 
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใน
เขตจังหวัด 

การก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ทางบก ทางน้ า 
การผังเมืองรวม 
และสาธารณูปโภค
พื้นฐาน การ
คมนาคมและการ
ขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

 8 8 8 รวม  4  ปี
จ านวน 
24  โครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาโครงข่าย 
การคมนาคม
เช่ือมต่อระหว่าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
16 แห่งฯ 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

 

 
 
 
 

     15 15 15 รวม  4  ปี
จ านวน 
45  โครงการ/
กิจกรรม 

 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Para  
Cape Seal 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
6 แห่งฯ 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

 

      4 4 4 รวม  4  ปี
จ านวน 
12  โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Cape Seal 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
8 แห่งฯ 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

 

 

แบบ ยท.03 
- 122 -          แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 



 
 

โครงการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  20 อ าเภอ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั้ง 1) พ.ศ. 2560 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
การบริการ 
การค้า การผลิต
และการลงทุน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 2 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 

ด้านที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมประชาชน
มีงานท ามีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพมีการ
พัฒนาศักยภาพ
แรงงานและพร้อม
ส าหรับการแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว 
เพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนและจังหวัด 

ประชาชนในจังหวัด 
มีงานท า มีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพที่เพิ่มข้ึน 

 4 4 4 รวม 4 ป ี
จ านวน 
12 
โครงการ/ 
กิจกรรม 
 
 
 

สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดและ
การสร้าง
แหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งท่องเที่ยว 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
8 แห่งฯ 

อบจ.ร้อยเอ็ด 
 

แบบ ยท.03 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561  - 123 - 



โครงการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  20 อ าเภอ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ครั้ง 1) พ.ศ. 2560 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
การบริการ 
การค้า การผลิต
และการลงทุน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 1 
การพัฒนาการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ด้านที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม
ประชาชนมีงาน
ท ามีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพมีการ
พัฒนาศักยภาพ
แรงงานและ
พร้อมส าหรับการ
แข่งขันพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 
เพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนและจังหวัด 

ประชาชนในจังหวัด 
มีงานท า มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารง
ชีพที่เพิ่มข้ึน 

 9 9 9 รวม 4 ป ี
จ านวน 
27 
โครงการ/ 
กิจกรรม 
 
 
 

จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา
และพัฒนา
แหล่งน้ า
ชลประทาน
เพื่อการ
เกษตรกรรม
และการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

- ขุดลอกแหล่งน้ า 
 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
18 แห่งฯ 

อบจ.ร้อยเอ็ด 
 

รวมท้ังส้ิน  101 101 101 303   202  
 

แบบ ยท.03 

- 124 -          แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 



 
 
 

สรุป 

รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

โครงการพัฒนาที่ส่งให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 

เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) พ.ศ. 2560 - 125 - 



โครงการพัฒนาที่ส่งให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
ขอประสาน 

หน่วย 
รับผิดชอบ 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การบริการ 
การค้า การผลิต 
และการลงทุน 
 

ด้านที่ 1 
การพัฒนาการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ด้านที่ 1 
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใน
เขตจังหวัด 

การก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ทางบก ทางน้ า 
การผังเมืองรวม 
และสาธารณูปโภค
พื้นฐาน การ
คมนาคมและการ
ขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

 49 49 49 รวม  4  ปี
จ านวน 
147  โครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

- พัฒนาโครงข่าย 
การคมนาคม
เช่ือมต่อระหว่าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

อบจ.ร้อยเอ็ด 
 

กบจ. 
 

 
 
 
 

     15 15 15 รวม  4  ปี
จ านวน 
45  โครงการ/
กิจกรรม 

 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร Asphaltic  
Concrete 

      7 7 7 รวม  4  ปี
จ านวน 
21  โครงการ/
กิจกรรม 

 เสริมผิวถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 

      2 2 2 รวม  4  ปี
จ านวน 
6  โครงการ/
กิจกรรม 

 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Para  
Cape Seal 

      8 8 8 รวม  4  ปี
จ านวน 
24  โครงการ/
กิจกรรม 

 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete 

แบบ ยท.03 
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โครงการพัฒนาที่ส่งให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
ขอประสาน 

หน่วย 
รับผิดชอบ 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การบริการ 
การค้า การผลิต 
และการลงทุน 
 

ด้านที่ 1 
การพัฒนาการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ด้านที่ 1 
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใน
เขตจังหวัด 

การก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ทางบก ทางน้ า 
การผังเมืองรวม 
และสาธารณูปโภค
พื้นฐาน การ
คมนาคมและการ
ขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

 15 15 15 รวม  4  ปี
จ านวน 
45  โครงการ/
กิจกรรม 

- พัฒนาโครงข่าย 
การคมนาคม
เช่ือมต่อระหว่าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Para Cape 
Seal 

อบจ.ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กบจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     4 4 4 รวม  4  ปี
จ านวน 
12  โครงการ/
กิจกรรม 

 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจร Cape Seal 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
การบริการ 
การค้า การผลิต
และการลงทุน 
 

ด้านที่ 2 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 

ด้านที่ 3 
ด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมประชาชน
มีงานท ามีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพมีการ
พัฒนาศักยภาพ
แรงงานและพร้อม
ส าหรับการแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว 
เพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนและจังหวัด 

ประชาชนในจังหวัด 
มีงานท า มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารง
ชีพที่เพิ่มข้ึน 

 4 4 4 รวม 4 ป ี
จ านวน 
12 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดและการ
สร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งท่องเที่ยว 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
8 แห่งฯ 

อบจ.ร้อยเอ็ด 
 
 

แบบ ยท.03 

แผนพัฒ
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โครงการพัฒนาที่ส่งให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.รอ. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ด้านที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
การบริการ 
การค้า การผลิต
และการลงทุน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 1 
การพัฒนาการ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ด้านที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม
ประชาชนมีงาน
ท ามีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพมีการ
พัฒนาศักยภาพ
แรงงานและ
พร้อมส าหรับ
การแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว 
เพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน
และจังหวัด 

ประชาชนในจังหวัด 
มีงานท า มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารง
ชีพที่เพิ่มข้ึน 

 9 9 9 รวม 4 ป ี
จ านวน 
27 
โครงการ/ 
กิจกรรม 
 
 
 

จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา
และพัฒนา
แหล่งน้ า
ชลประทาน
เพื่อการ
เกษตรกรรม
และการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

- ขุดลอกแหล่งน้ า 
 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
จ านวน 
18 แห่งฯ 

อบจ.ร้อยเอ็ด 
 

รวมท้ังส้ิน  101 101 101 303   202  
 

แบบ ยท.03 
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ส่วนท่ี 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

- การบริการ
ชุมชนและสังคม 
- เศรษฐกิจ 

- อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
- เคหะและชุมชน 
- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- การเกษตร 
- การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- งบกลาง 
 

- กองช่าง 
- กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ทุกส่วน
ราชการใน
สังกัด 
อบจ.รอ. 

2 ด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 
 
 
 
 

- การบริการ
ชุมชนและสังคม 
- ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

- เคหะและชุมชน 
- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- การเกษตร 
- การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- สังคมสงเคราะห ์
- การศึกษา 
- ศาสนาและวัฒนธรรม 
- สาธารณสุข 
- การพาณิชย ์
- งบกลาง 
 

- กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
- กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กองสาธารณสุข 

- ทุกส่วน
ราชการใน
สังกัด 
อบจ.รอ. 
- ภาคีการ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 

/ 1.ยุทธศาสตร์ ... 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน (ต่อ) 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 ด้าน
เศรษฐกิจ 
 
 
 

- การบริการ
ชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- การเกษตร 
- การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- สังคมสงเคราะห ์
- การศึกษา 
- ศาสนาและวัฒนธรรม 
- การพาณิชย ์
- งบกลาง 

- กองช่าง 
- กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
- กองช่าง 
- กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
- กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

- ทุกส่วน
ราชการใน
สังกัด 
อบจ.รอ. 

4 ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

- การเศรษฐกิจ 
- การบริการ
ชุมชนและสังคม 

- อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
- เคหะและชุมชน 
- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- การเกษตร 
- การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- สาธารณสุข 
- งบกลาง 
 

- กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- กองสาธารณสุข 

- ทุกส่วน
ราชการใน
สังกัด 
อบจ.รอ. 
- ภาคีการ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 

/ 1.ยุทธศาสตร์ ... 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน (ต่อ) 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

- การบริการ
ชุมชนและสังคม 

- การศึกษา 
- ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งบกลาง 

- กองการศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- โรงเรียนโพธ์ิทอง
พิทยาคม 
- โรงเรียนทุง่กุลา
ประชานุสรณ์ 
- โรงเรียนข้ีเหล็ก 
พิทยาคม 
- โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ทุกส่วน
ราชการใน
สังกัด 
อบจ.รอ. 
- ภาคีการ
พัฒนา 

 
 
 
 
 

/ 1.ยุทธศาสตร ์... 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน (ต่อ) 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 ด้านการ
บริหาร
การเมือง 
การปกครอง 
 
 
 
 

- บริหารงาน
ทั่วไป 
- การบริการ
ชุมชนและสังคม 

- บริหารงานทั่วไป 
- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- การศึกษา 
- ศาสนาและวัฒนธรรม 
- อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
- เคหะและชุมชน 
- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- การเกษตร 
- สังคมสงเคราะห ์
- สาธารณสุข 
- พาณิชย ์
- งบกลาง 

- ทุกส่วนราชการใน
สังกัด อบจ.รอ. 

ทุกส่วน
ราชการใน
สังกัด 
อบจ.รอ. 
- ภาคีการ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บัญชีสรุป ... 
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จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 115 893,303,200 539 1,954,954,200 401 1,685,258,200 206 1,104,408,200 1,261 5,637,923,800

      รวม 115 893,303,200 539 1,954,954,200 401 1,685,258,200 206 1,104,408,200 1,261 5,637,923,800

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและ          

         คุณภาพชวีิต

    2.1 แผนงานการสาธารณสุข 0 0 3 4,723,000 3 4,723,000 2 2,500,000 8 11,946,000

    2.2 แผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

    2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 10,471,000 5 11,471,000 4 11,371,000 2 10,171,000 13 43,484,000

    2.4 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายใน

0 0 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000

รวม 3 10,571,000 10 16,794,000 8 16,194,000 5 12,771,000 26 56,330,000

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

    3.1 แผนงานเกษตร 3 138,626,180 68 241,506,180 33 201,366,180 19 175,626,180 123 757,124,720

    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 12,500,000 2 20,500,000 2 12,500,000 2 12,500,000 8 58,000,000

    3.3 แผนงานพาณิชย์ 3 1,500,000 4 1,600,000 3 1,500,000 3 1,500,000 13 6,100,000

    3.4 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000
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รวม 9 153,626,180 75 264,606,180 39 216,366,180 25 190,626,180 148 825,224,720

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครัง้ที ่3) พ.ศ. 2561

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562

สรุปแบบ ผ.07

. 
ศ.

พ) 
3

ครั้งที่ 
(

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
. 

รอ.
อบจ

) 
2564

-1
6

25.
ศ.

พ(
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา                           

     ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 2 700,000 2 700,000 2 700,000 6 2,100,000
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    4.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 2 4,269,000 1 200,000 1 200,000 4 4,669,000

รวม 0 0 4 4,969,000 3 900,000 3 900,000 10 6,769,000

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา          

   ศาสนาและวัฒนธรรม

   5.1 แผนงานการศึกษา 2 1,110,000 8 24,598,500 8 19,575,400 7 20,373,400 25 65,657,300

   5.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและวฒันธรรม 0 0 2 8,620,000 2 7,000,000 2 7,000,000 6 22,620,000

รวม 2 1,110,000 10 33,218,500 10 26,575,400 9 27,373,400 31 88,277,300

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิาร         

 การเมอืง การปกครอง
   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 1 100,000,000 2 95,000,000 2 95,000,000 5 290,000,000

   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

   6.3 แผนงานพาณิชย์ 0 0 1 910,000 0 0 0 0 1 910,000

รวม 0 0 3 101,410,000 3 95,500,000 3 95,500,000 9 292,410,000

รวมทั้งสิ้น 129 1,058,610,380 641 2,375,951,880 464 2,040,793,780 251 1,431,578,780 1,485 6,906,934,820

หมายเหตุ   แบบ ผ07 หมายถึง บญัชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) ซ่ึงประกอบด้วย แบบ ผ.01/ผ.02/ผ.04/ผ.08 
            1. แบบ ผ.01  หมายถึง รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564) ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ดด าเนินการเอง
            2. แบบ ผ.02  หมายถึง รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน                      
            3. แบบ ผ.04  หมายถึง รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ส าหรบัประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

            4. แบบ ผ.05  หมายถึง รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ส าหรบัประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

2561
. 

ศ.
พ) 

3
ครั้งที่ 

(
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

. 
รอ.

อบจ
) 

2564
-1

6
25.

ศ.
พ(

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562























 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านอุ่มเม้า  ม.2  ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี-
 บ้านเก่าน้อย  ม.6  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ” ” - สายบ้านค าเจริญ  ม.15  ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัช
บุรี – บ้านบัวหลวง  ต.เหล่า  อ.ทุ่งเขาหลวง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร  
ยาว  6,000  เมตร 

- 7,800,000 
(งบ อบจ.) 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

3 ” ” - สายบ้านขี้เหล็ก  ม.3  ต.อุ่มเม้า – บ้าน
หนองดินแดง  ต.เมืองน้อย  อ.ธวัชบุรี  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  2,400  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 137 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านฝั่งแดง  ม.6  ต.อุ่มเม้า – บ้านเพ็ก  ม.
1  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  2,400  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ” ” - สายบ้านยางน้อย  ม.10 ต.อุ่มเม้า  – บ้านไก่ป่า
ม.6  ต.หนองพอก  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

6 ” ” - สายบ้านธวัชบุรี  ม.1,2  ต.ธงธานี – บ้านหัว
โนน  ม.1,2,9  ต.ธวัชบุรี  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร ยาว  1,300  เมตร 

- 2,290,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

7 ” ” - สายบ้านคางฮุง  ม.5  ต.ธวัชบุรี – บ้านคางฮุ
งน้อย  ม.8  ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,500  เมตร 

- 2,125,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 138 -  
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านงิ้วใต้  ม.6  ต.ธงธานี – บ้านสังข์  
ม.10  ต.บึงนคร  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ” ” - สายบ้านดอนงัว  ม. 7  ต.ไพศาล – บ้าน
หนองหญ้าหวาย  ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  1,500  เมตร 

-  2,125,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

10 ” ” - สายบ้านนิคม  ม.5  ต.นิเวศน์ – บ้านเปลือย
น้อย  ช่วงบ้านหนองกู่ – บ้านเปลือยน้อย  ต.
หนองไผ่  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,500  เมตร 

- 2,450,000 
(งบ อบจ.) 

2,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

11 ” ” - สายบ้านตังหมอง  ต.เขวาทุ่ง  อ.ธวัชบุรี –
บ้านซองแมว  ต.เหล่า  อ.ทุ่งเขาหลวง  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561           - 139 - 



-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านค าเจริญ  ม.15  ต.อุ่มเม้า – 
บ้านเมืองน้อย  ต.เมืองน้อย  อ.ธวัชบุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  2,200  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,260,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ” ” - สายบ้านคางฮุงน้อย  ม.8  ต.อุ่มเม้า – ทาง
หลวงหมายเลข 2044  อ.ธวัชบุรี   ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

14 ” ” - สายบ้านนาค า  ม.4  ต.อุ่มเม้า –บ้านเก่า
น้อย  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,200  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,260,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

15 ” ” - จากถนน อบจ.รอ สายบ้านคัดเค้า  ม.1  ต.
หนองพอก  อ.ธวัชบุรี – บ้านหัวดง  ต.บ้าน
เขือง  อ.เชียงขวัญ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร   ยาว  1,600  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 

- 140 -  
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านสองพี่น้อง  ม.11  ต.บึงนคร –  
เขตพื้นที่ ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 ” ” - สายบ้านอีเตี้ย  ม.5  ต.บึงนคร – เขต
พื้นที่ ต.ธงธานี  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

18 ” ” - สายบ้านคัดเค้า  ม.1  ต.หนองพอก อ.
ธวัชบุรี – เขตพื้นที่ ต.พระธาตุ อ.เชียง
ขวัญ  ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร  
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

19 ” ” - สายบ้านไก่ป่า  ม.6  ต.หนองพอก – 
เขตพื้นที่ ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 141 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านไก่ป่า  ม.6  ต.หนองพอก – บ้าน
ดอนไผ่  ต.นิเวศน์  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร 

- 2,750,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ” ” - สายบ้านเพ็ก  ม.1  ต.ไพศาล - บ้านป่าสุ่ม 
ม.7  ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,100  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,630,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

22 ” ” - สายบ้านหัวบ่อ  ม.3  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี –
บ้านห้วยสนุก  ต.เหล่า  อ.ทุ่งเขาหลวง  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร 

- 2,750,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

23 ” ” - สายบ้านเปลือยน้อย  ต.หนองไผ่ – ทาง
หลวงหมายเลข 23  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 142 -  
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหัวบ่อ  ต.หนองไผ่ –ทางหลวง
หมายเลข 2043  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  6,600  เมตร 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,780,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ” ” - สายบ้านหนองต่าย  ม.8  ต.เขวาทุ่ง  อ.
ธวัชบุรี – เขตพื้นที่ ต.บ้านดู่   อ.อาจ
สามารถ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,500  เมตร 

- 2,450,000 
(งบ อบจ.) 

2,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

26 ” ” - สายบ้านเขวาทุ่ง  ม.2  ต.เขวาทุ่ง - ทาง
หลวงหมายเลข 2043 (ช่วง กม.18)  อ.
ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,800  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,940,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561      - 143 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเมืองน้อย  ต.เมืองน้อย – ทางหลวง
หมายเลข 2043  อ.ธวัชบุรี  ขนาดผิวจราจร

กว้าง  8.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร 

- 2,400,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ” ” - สายบ้านหนองบั่ว  ม.1  ต.เขวาทุ่ง  อ.ธวัชบุรี 
– เขตพื้นที่ ต.ขี้เหล็ก  อ.อาจสามารถ   ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  1,030  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,599,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

29 ” ” - สายบ้านนาค า  ม.4  ต.อุ่มเม้า – 
บ้านหนองมะแซว  ต.เมืองน้อย  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

30 ” ” - สายบ้านหนองเต่า  ต.หนองไผ่ – 
ทางหลวงหมายเลข 2043  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายจากถนนแจ้งสนิท – บ้านดู่ ม.8  ต.ไพศาล 
อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 412,500 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ” ” - สายบ้านงิ้วใต้  ม.6  ต.ธงธานี  อ.ธวัชบุรี – 
บ้านสังข์  ม.10  ต.บึงนคร  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  300  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 825,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

33 ” ” - สายบ้านฝั่งแดง  ม.6 – บ้านป่าสุ่ม  ต.อุ่มเม้า - 
บ้านเพ็ก  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

34 ” ” - สายบา้นโนนเดื่อ  ต.มะอึ - ถนนเลี่ยงเมือง 
232  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร
ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,200,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านอุ่มเม้า  ม.2  ต.อุ่มเม้า – 
บ้านเก่าน้อย  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 ” ” - สายบ้านหนองบัว  ต.นิเวศน์ – 
บ้านจันทร์สว่าง  ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

320,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

37 ” ” - สายบ้านขี้เหล็ก  ม.3  ต.อุ่มเม้า – 
บ้านหนองดินแดง  ต.เมืองน้อย  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,875,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

38 ” ” - สายบ้านขี้เหล็ก  ม.3  ต.อุ่มเม้า – 
บ้าหนองหญ้าหวาย  ม.11  ต.อุ่มเม่า 
อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

- 5,200,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 ก่อสร้าง
สะพาน คสล. 

เพื่อให้มีสะพาน 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน
ไว้ให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป – มา
โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างสะพาน คสล.ช่วงบ้านส้มมอ 
ต.นิเวศน์  อ.ธวัชบุรี – บ้านจันทร์สว่าง 
ม.5  ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  40  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- จ านวนสะพาน
ที่ก่อสร้าง 
(แห่ง) 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอจังหาร) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านอนามัย  ม.2  ต.ผักแว่น  อ.จังหาร –
บ้านสีแก้ว  ต.สีแก้ว  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,900,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ” ” - จากถนน อบจ.รอ 1008  บ้านเหล่างิ้ว 
ต.จังหาร  อ.จังหาร – บ้านเขือง  ต.บ้านเขือง 
อ.เชียงขวัญ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,400  เมตร 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,520,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

42 ” ” - สายบ้านโนนสุข  ต.ยางใหญ่ - ถนนเลี่ยงเมือง
ร้อยเอ็ด  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

43 ” ” - สายบ้านตลาดค้อ  ม.5  ต.จังหาร – 
ทางหลวงชนบท 2072  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอจังหาร) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 ปรับปรุง 
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านอนามัย  ต.ผักแว่น - บ้านท่าลาด 
ต.ม่วงลาด  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,800  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,700,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 ” ” - จากถนน อบจ.รอ 1007 บ้านเหล่างิ้ว 
ต.จังหาร – บ้านอนามัย  ม.2  ต.ผักแว่น 
อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

46 ” ” - สายบ้านดู่น้้า  ต.ปาฝา – บ้านท่างาม 
ต.ยางใหญ่   อ.จังหาร  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร 

- 1,640,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

47 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

” - สายบ้านเลิงคา  ต.ดินด้า – เชื่อมสะพาน
ข้ามแม่น้้าชี  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 880,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอจังหาร) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านม่วงลาด  ม.6  ต.ม่วงลาด – 
บ้านดงเครือวัลย์  ม.7  ต.จังหาร – 
ทางหลวงชนบท รอ 2020 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 ” ” - สายบ้านท่าลาด  ม.4,9  ต.ม่วงลาด – 
บ้านผักแว่น  ต.ผักแว่น  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

50 ” ” - สายบ้านดอนเกษม – บ้านปาฝา  ต.ปาฝา - 
ทางหลวงชนบท รอ 3044  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

51 ” ” - สายบ้านหนองบัวรอง  – บ้านจานทุ่ง 
ต.ดินด้า – ทางหลวงชนบท รอ.3044 อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  270  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 742,500 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 

- 150 - 
       แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอจังหาร) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านกอกแก้ว  ต.ดงสิงห์ – บ้านโต้น 
ต.จังหาร  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,950,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจรลูกรัง 

” - สายบ้านแสนชาติ  ม.4  ต.แสนชาติ – 
บ้านม่วงน้้า  ม.2  ต.ปาฝา  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,100  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 151 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมยวดี) 
 

ที่ 

 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านศรีสว่าง  ม.3  ต.เมยวดี – บ้านโป่ง 
ต.บุ่งเลิศ  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 ” ” - สายบ้านหนองนกเขียน  ม.2  ต.เมยวดี  อ.เมยวดี –
บ้านหนองหว้า  ต.กกโพธ์ิ  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

56 ” ” - สายบ้านบุ่งเลิศ  ต.บุ่งเลิศ – บ้านหนองสองห้อง  
ต.เมยวดี  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

57 ” ” - สายบ้านใหม่สถานี  ต.เมยวดี - ทางหลวงชนบท รอ 
4029  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร 

- 2,620,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 
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   แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมยวดี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองโน  ต.ชมสะอาด  อ.เมยวดี – 
บ้านกุดแห่  ต.หนองใหญ่  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,800  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,940,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 ” ” - สายบ้านหนองโน  ต.ชมสะอาด – 
บ้านนาเจริญ  ต.ชุมพร  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

60 ” ” - สายบ้านบุ่งเลิศเหนือ  ต.บุ่งเลิศ  อ.เมยวดี -
บ้านภูเขาทอง  ต.ภูเขาทอง  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

61 ” ” - สายบ้านหนองสะเดา  ม.5  ต.ชมสะอาด –
บ้านใหม่พัฒนา  ม.7  ต.เมยวดี  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 153 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมยวดี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายแยกทางหลวงหมายเลข 2418 – 
ล้าน้้ายัง เขตพื้นที่ ต.ชุมพร  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 ” ” - สายบ้านโป่ง  ต.บุ่งเลิศ – บ้านชมสะอาด 
ต.ชมสะอาด  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

64 ” ” - สายบ้านโคกสี  ม.11  ต.ชุมพร – เขตพื้นที่ 
ต.เมยวดี  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

65 ” ” - จากทางหลวงชนบท รอ 4029 – บ้านโป่ง 
ต.บุ่งเลิศ  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,600,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมยวดี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านนาเจริญ  ม.4  ต.ชุมพร  อ.เมยวดี – 
แยกทางหลวงชนบทเมยวดี - โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 ” ” - สายบ้านนาเจริญ  ม.4  ต.ชุมพร – ทางหลวง
หมายเลข 2418  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

68 ” ” - สายบ้านหนองแวงห้วยทราย  ต.ชุมพร อ.เมยวดี 
- บ้านหนองบัว  ต.กกโพธ์ิ  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

69 ” ” - สายบ้านชมสะอาด ม.1  ต.ชมสะอาด  อ.เมยวดี 
จ.ร้อยเอ็ด – บ้านนาเหนือ  ม.10  ต.จุมจัง 
อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  2,400  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,920,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561           - 155 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมยวดี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองแวงห้วยทราย   ต.ชุมพร 
อ.เมยวดี  - บ้านกุดเต่า  ต.กกโพธ์ิ 
อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

71 ” ” - สายบ้านหนองแวงห้วยทราย  ต.ชุมพร - 
ทางหลวงหมายเลข 2418  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร 

- 2,620,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

72 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

” - สายบ้านหนองสองห้อง   ม.9  ต.เมยวดี 
อ.เมยวดี – บ้านโนนสว่าง  ต.ภูเขาทอง 
อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,320,000 
(งบ อบจ.) 

- -    

73 ” ” - สายบ้านหนองสะเดา  ม.5  ต.ชมสะอาด - 
ทางหลวงหมายเลข 2418  อ.เมยวดี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมยวดี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโนนสวรรค์  ต.บุ่งเลิศ –  
บ้านชมสะอาด  ม.11  ต.ชมสะอาด 
อ.เมยวดี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

75 ” ” - สายบ้านชมสะอาด  ต.ชมสะอาด - 
บ้านนาเจริญ  ต.ชุมพร  อ.เมยวดี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

76 ” ” - สายบ้านค้าม่วงหวาน  ม.10  ต.เมยวดี –  
บ้านโคกสี  ม.11  ต.ชุมพร  อ.เมยวดี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561           - 157 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากแยกทางหลวงชนบทบ้านหนองแข้พัฒนา –
แยกวัดป่าสามัคคีธรรม  ต.บึงงาม  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

78 ” ” - สายบ้านบึงฉวะแข  ต.บึงงาม – บ้านท่าสะอาด   
ต.ผาน้้าย้อย  อ.หนองพอก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

79 ” ” - จากแยกทางถนนบ้านโนนสะอาด   ต.บึงงาม – 
แยกทางถนนบ้านปลาโด   ต.หนองพอก 
อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,600  เมตร 

- 5,180,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

80 ” ” - จากแยกทางหลวงหมายเลข 4028  บ้านนาค้าข่า 
– อ่างเก็บน้้าห้วยพุงใหญ่  ต.บึงงาม  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 

- 158 - 
          แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 ปรับปรุง
ถนนลาดย
าง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโนนพระ  ต.โคกสว่าง – บ้านกุดขุ่น 
ต.รอบเมือง  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 ” ” - สายบ้านบึงงาม  ต.บึงงาม – บ้านปลาโด  ต.
หนองพอก  อ.หนองพอก  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

83 ” ” - สายบ้านหนองขุนใหญ่  ม.1  ต.หนองขุ่นใหญ่ 
– บ้านวังใหญ่  ต.กกโพธ์ิ  อ.หนองพอก  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร 

1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

84 ” ” - สายบ้านหนองค้าน้อย  ม.13  ต.ภูเขาทอง  
อ.หนองพอก – เขตพื้นที่ อ.เมยวดี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร  
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 159 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 ปรับปรุง
ถนนลาดย
าง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านกุดขุ่น  ม.11  ต.รอบเมือง – บ้านโนน
พระ  ม.6  ต.โคกสว่าง  อ.หนองพอก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

86 ” ” - สายบ้านฉวะ  ม.5  ต.หนองพอก – บ้านหนองแสง  
ต.ภูเขาทอง  อ.หนองพอก   ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

87 ” ” - สายบ้านกุดเต่า  ต.กกโพธ์ิ – ทางหลวงหมายเลข 
2136  อ.หนองพอก  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

88 ” ” - สายบ้านฉวะ  ม.10  ต.หนองพอก - ทางหลวง
หมายเลข 4004  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 
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          แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

89 ปรับปรุง 
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านกกโพธ์ิ  ม.12 - บ้านใหม่น้้าพุ  ม.19 
ต.รอบเมือง - ทางหลวงหมายเลข 2136 
อ.หนองพอก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

90 ” ” - สายบ้านหนองโน  ม.7  ต.รอบเมือง - ทางหลวง 
หมายเลข 2136  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,700  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,610,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

91 ” ” - สายบ้านกุดขุ่น  ม.3  ต.รอบเมือง – ทางหลวง
หมายเลข 2136  อ.หนองพอก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,600,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

92 ” ” - จากถนน อบจ.รอ 1061  บ้านวังใหญ่  ต.กกโพธ์ิ 
– บ้านกกตาล  ต.หนองขุ่นใหญ่  อ.หนองพอก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,100  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

470,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561           - 161 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

93 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากทางหลวงชนบท 4002 - บ้านท่าสีดา  ม.5 - 
บ้านคูเมือง  ม.2  ต.ท่าสีดา  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

94 ” ” - สายบ้านนาโคก – บ้านหนองหิน  ต.โคกสว่าง – 
อ่างเก็บน้้าห้วยโพง  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,125,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

95 ” ” - สายบ้านดงทรายงาม  ม.9 – บ้านดงบัง  ม.10 
ต.หนองขุ่นใหญ่ - ทางหลวงหมายเลข 2259 
อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

96 ” ” - สายบ้านกกโพธ์ิ  ม.14 – บ้านกกโพธ์ิ  ม.6  
ต.รอบเมือง – ทางหลวงชนบท รอ 4025 
อ.หนองพอก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,320,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 
โครงการ

/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านกุดขุ่น  ม.3  ต.รอบเมือง – 
บ้านโนนพระ  ต.โคกสว่าง  อ.หนองพอก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 ” ” - สายบ้านนาชมภู  ม.10 - บ้านนาโคก  ม.1  
ต.โคกสว่าง - ทางหลวงชนบท 4002 
อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,650,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

99 ” ” - สายบ้านบึงงาม  ต.บึงงาม – สามแยกทาง 
บ้านปลาโด  ต.หนองพอก  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

100 ” ” - สายบ้านโคกสว่างอารมณ์  ม.12  ต.หนองพอก 
- ถนนทางหลวงสาย 2136  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

640,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 
โครงการ

/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

101 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเหล่าหม้อ ม.5 – บ้านหนองเม็ก 
ม.4  ต.โคกสว่าง - ทางหลวงหมายเลข 2136 
อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

102 ” ” - สายบ้านเหล่าขุมมัน ม.7 - บ้านท่าสะอาด 
ม.10  ต.ผาน้้าย้อย - ทางหลวงหมายเลข 2136 
อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

750,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

103 ” ” - สายบ้านนาชมภู  ม.10 - บ้านนาโคก  ม.1   
ต.โคกสว่าง - ทางหลวงหมายเลข 2136 
อ.หนองพอก  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

640,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

104 ” ” - สายบ้านหนองโน  ม.7  ต.รอบเมือง  - 
บ้านดงทรายงาม  ม.9  ต.หนองขุ่นใหญ่ 
อ.หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

105 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองแข้  ม.4  ต.บึงงาม 
อ.หนองพอก - ทางหลวงชนบทสาย 4028 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

640,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

106 ” ” - สายบ้านหนองแสง  ต.ภูเขาทอง – 
บ้านหนองหว้า  ต.กกโพธ์ิ  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

107 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจรลูกรัง 

” - สายบ้านฉวะ  ม.10  ต.หนองพอก - 
ทางหลวงสาย 2418  อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร   

- 850,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

108 ” ” - สายบ้านดงบัง  ม.10 – บ้านดงทรายงาม 
ต.หนองขุ่นใหญ่ – เขตพื้นที่ ต.ท่าสีดา 
อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร   

- 850,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

109 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากทางหลวงชนบท 4002 - บ้านท่าสีดา  
ม.5 - บ้านคูเมือง  ม.2  ต.ท่าสีดา 
อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร
ยาว  1,200  เมตร 
 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

110 ก่อสร้าง 
ท่อลอด
เหลี่ยม 
คสล. 
 

- เพื่อให้การสัญจร
ไป-มาของประชาชน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
- เพื่อเปิดช่องทางใน
การระบายน้้า 
 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านนาชมภู 
– บ้านหาญไพรวัลย์  ต.โคกสว่าง 
อ.หนองพอก 
ขนาดกว้าง  1.50 × 1.50  เมตร 
ยาว  8.00  เมตร  จ้านวน  3  ช่อง 
 

- 300,000 
(งบ อบจ.) 

- - - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนน 
- จ้านวน 
ช่องของท่อ
ลอดเหลี่ยม 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเชียงขวัญ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

111 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านดอนวิเวก – บ้านดอนยาง 
ต.พระธาตุ – บ้านพระเจ้า  ต.พระเจ้า 
อ.เชียงขวัญ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,800  เมตร 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,840,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

112 ” ” - จากถนน อบจ.รอ. 1033  บ้านดอนแดง 
ต.เชียงขวัญ - บ้านบุ่งค้า  ต.พระธาตุ 
อ.เชียงขวัญ   ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00  เมตร  ยาว  2,800  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,240,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

113 ” ” - จากถนน อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม  
ต.พระเจ้า – บ้านไผ่ล้อม  ต.เชียงขวัญ   
อ.เชียงขวัญ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  5,000  เมตร 

- 6,000,000 
(งบ อบจ.) 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,500,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

114 ” ” - สายบ้านโนนข่า  ต.บ้านเขือง – 
ทางหลวงชนบท รอ.4026  อ.เชียงขวัญ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,300  เมตร 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,190,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเชียงขวัญ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

115 ปรับปรุง 
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากทางหลวงชนบท รอ.4026 – 
บ้านแมต  ต.เชียงขวัญ  อ.เชียงขวัญ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

116 ” ” - จากทางหลวงชนบท รอ.5001 – บ้าน
เกษมสุข – บ้านวังยาว  ต.พลับพลา 
อ.เชียงขวัญ – บ้านท่าสี  ต.เกาะแก้ว  
อ.เสลภูมิ  ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

117 ” ” - จากทางหลวงชนบท รอ. 4026 – 
บ้านบุ่งค้า  ต.พระธาตุ  อ.เชียงขวัญ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

118 ” ” - สายบ้านดอนวิเวก  ต.พระธาตุ – 
ทางหลวงชนบท รอ.4026  อ.เชียงขวัญ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเชียงขวัญ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

119 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบา้นไผ่  ต.หมูม้น  อ.เชียงขวัญ - บ้านแดง 
ต.เหนือเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

120 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจร
ลูกรัง 

” - สายบา้นงิ้ว  ต.พลับพลา – 
บ้านดอนส าราญเหนือ  ต.พระธาตุ  อ.เชียงขวัญ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

650,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

121 ” ” - จากทางหลวงชนบท รอ.4026 – บ้านปากบุ่ง 
ต.พระธาตุ  อ.เชียงขวัญ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,700  เมตร 

- 1,430,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

122 ” ” - สายบา้นพระเจ้า  ต.พระเจ้า – บ้านหนองแก่ง 
ต.พลับพลา  อ.เชียงขวัญ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

800,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

       - 169 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทราย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

123 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบา้นปลาคูณ  ต.ท่าหาดยาว – 
บ้านโพนดวน  ต.ศรีสว่าง  อ.โพนทราย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,450,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

124 ” ” - สายบา้นโนนเจริญ  ต.ศรีสว่าง  อ.โพนทราย 
– บ้านดงใหม่  ต.ทุ่งศรีเมือง  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

125 ” ” - จากถนน อบจ. รอ 1053  บ้านดงหมากไฟ 
ต.ศรีสว่าง – บ้านสามขา  ต.สามขา 
อ.โพนทราย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   7.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

126 ” ” - สายบา้นยางค า  ต.ยางค า – ทางหลวง
หมายเลข 2086  อ.โพนทราย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,900,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 
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          แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทราย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

127 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโพนนางาม  ต.ศรีสว่าง 
อ.โพนทราย – บ้านโนนตาด  ต.ทุ่งกุลา 
อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

128 ” ” - จากทางหลวงชนบท รอ 3012 
(บ.ฮ่องสังข์ - บ.ชะโด) – เขตพื้นที่ 
ต.ทับใหญ่  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  850  เมตร 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,305,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

129 ” ” - สายบา้นสว่าง  ต.ศรีสว่าง – 
บ้านโพนทอง  ต.ท่าหาดยาว  อ.โพนทราย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

130 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

” - จากทางหลวงหมายเลข 2086 – 
บ้านหนองยาง  ต.โพนทราย  อ.โพนทราย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,150,000 
(งบ อบจ.) 

1,975,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทราย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

131 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบา้นหนองพลับ  ต.ท่าหาดยาว – 
บ้านหมากยาง  ต.สามขา  อ.โพนทราย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

132 ” ” - สายบา้นปลาคูณ  ต.ท่าหาดยาว – 
บ้านสว่าง  ต.ศรีสว่าง  อ.โพนทราย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

133 ” ” - สายบา้นม่วงน้อย  ต.ท่าหาดยาว 
อ.โพนทราย  จ.ร้อยเอ็ด – เขตพื้นที่ 
ต.ทับใหญ่  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

700,000 
(งบ อบจ.) 

580,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

134 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจร
ลูกรัง 

” - สายบา้นโนนเจริญ  ต.ศรีสว่าง  อ.โพนทราย 
– บ้านหนองเม็ก  ต.ทุ่งศรีเมือง  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทราย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

135 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจรลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากพนังก้ันน้ า บ้านม่วงน้อย  ม.2 
ต.ท่าหาดยาว  อ.โพนทราย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 900,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอจตุรพักตรพิมาน) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

136 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากถนน อบจ.รอ 1001  บ้านขุมดิน 
ต.น้้าใส  อ.จตุรพักตรพิมาน – บ้านโหง่ 
ต.บ้านดู่  อ.อาจสามารถ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,200,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

137 ” ” - สายบ้านดอนแคน  ต.ป่าสังข์ 
อ.จตุรพักตรพิมาน – บ้านเหล่าดอกไม้  
ต.หนองแวง  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

138 ” ” - จากถนนอบจ.รอ 1002  บ้านคุ้มเหนือ 
ต.หัวช้าง –บ้านโคกล่าม  ต.โคกล่าม 
อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอจตุรพักตรพิมาน) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

139 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโคกล่าม  ต.โคกล่าม – บ้านเมืองหงส์  
ต.เมืองหงษ์  อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร 

- 2,620,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

140 ” ” - สายบา้นโคกกลาง – บ้านดอนมะหรี่ 
ต.เมืองหงษ์ – ทางหลวงหมายเลข 2045 
อ.จตุรพักตรพิมาน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

141 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

” - สายบ้านหนองตอ  ม.7  ต.หัวช้าง – 
บ้านข่าน้อย  ต.หนองผือ  อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,007,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

142 ” ” - สายบ้านอ้น  ม.6  ต.หัวช้าง – บ้านดงกลาง 
ม.1  ต.ดงกลาง  อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,007,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอจตุรพักตรพิมาน) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

143 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านดงแดง  ต.ดงแดง – บ้านน้้าใส  ต.น้้าใส 
อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

980,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

144 ” ” - สายบ้านดงกลาง  ม.1  ต.ดงกลาง – 
บ้านดงเมืองจอก  ม.8  ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,007,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

145 ” ” - สายบ้านดงแดง  ม.14  ต.ดงแดง –บ้านหัวนาค้า 
ม.4,10  ต.ดงกลาง  อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,007,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

146 ” ” - สายบ้านไม่ล่าว  ม.17  ต.เมืองหงส์ 
อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด – บ้านหนองคูม่วง 
อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  700  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,310,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 

- 176 - 
            แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอจตุรพักตรพิมาน) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

147 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านกุดแคน  ม.2  ต.ดงกลาง - บ้านส้าโรง  
ม.7  ต.ศรีโคตร  อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

980,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

148 ” ” - สายบ้านป่าม่วง  ม.9  ต.ป่าสังข์ – บ้านเหล่าจ่ัน 
ม.9  ต.ดงแดง  อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,007,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

149 ” ” - สายบ้านหนองบัวเลิง  ม.5  ต.ป่าสังข์ 
อ.จตุรพักตรพิมาน - บ้านโนนค้อ  ต.หนองผือ 
อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร หนา  0.15 เมตร 

- 1,007,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

150 ” ” - สายบ้านหนองเพียขันธ์  ม.6  ต.ดงแดง – 
บ้านนางงาม  ม.5  ต.ดงกลาง  อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  730  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,007,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

151 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเป้า  ต.หนองขาม – บ้านศาลา  
ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

152 ” ” - สายบ้านห้วยแก้ว – ห้วยส าราญ  ต.หน่อม 
– บ้านหนองหัวคน  ต.หนองหม่ืนถ่าน 
อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

153 ” ” - สายบ้านเมืองคลอง – บ้านลิ้นฟ้า  
ต.หนองขาม  อ.อาจสามารถ – ทางหลวง
ชนบท สายอาจสามารถ - สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,500  เมตร 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,850,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 
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             แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

154 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหน่อม  ต.หน่อม - บ้านหนองผือ –
บ้านแขม  ต.หนองหม่ืนถ่าน   อ.อาจสามารถ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

155 ” ” - สายบ้านหนองเรือ  ม.3  ต.หนองบัว –  
บ้านหนองหว้า  ต.โหรา  อ.อาจสามารถ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

156 ” ” - สายบ้านดู่  ม.2  ต.บ้านดู่  อ.อาจสามารถ –
บ้านหนองบอน ต.หนองแก้ว  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

157 ” ” - สายบ้านโนนตูม  ม.14  ต.โหรา – 
ทางหลวงชนบท รอ 3063  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

980,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 179 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

158 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองม่วงส้ม  ม.7  ต.โหรา – 
บ้านยางเฌอ  ต.ขี้เหล็ก  อ.อาจสามารถ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

159 ” ” - สายบ้านยางเฌอ  ต.ขี้เหล็ก - บ้านดงบัง 
ต.โพนเมือง  อ.อาจสามารถ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,900,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

160 ” ” - สายบ้านหน่อม  ต.หน่อม - บ้านทองหลาง
ต.หนองหม่ืนถ่าน  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,300  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,590,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

161 ” ” - สายบ้านแคน  ม.3  ต.โหรา – 
ทางหลวงชนบท รอ 3063  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

980,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 180 - 
             แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

162 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองขาม  ต.หนองขาม 
อ.อาจสามารถ – บ้านหนองหิน   ต.หนองหิน 
อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  300  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 825,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

163 ” ” - สายบ้านแวง  ม.11  ต.หนองขาม – 
บ้านเมืองคลอง  ต.หนองขาม - บ้านหนองหิน  
ต.หนองหิน  อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  450  เมตร หนา  0.15 เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

537,500 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

164 ” ” - สายบ้านหนองฮาง  ม.6  ต.หนองขาม 
อ.อาสามารถ – เขตพื้นที่ ต.หัวโทน  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 

(งบ อบจ.) 
980,000 

(งบ อบจ.) 
- ” ” ” 

165 ” ” - สายบ้านหนองฮางเหนือ  ม.18  ต.หนองขาม 
อ.อาจสามารถ – เขตพื้นที่ ต.หัวโทน  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561        - 181 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

166 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านดงสว่าง  ม.3  ต.หนองขาม 
อ.อาจสามารถ – บ้านหนองหิน  ต.หนองหิน 
อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

980,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

167 ” ” - สายบ้านหนองขามใต้  ต.หนองขาม   
อ.อาจสามารถ – ถนนลาดยางทางหลวงชนบท
สายอาจสามารถ - สุวรรณภูมิ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  350  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

455,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

168 ” ” - สายบ้านหนองม่วงส้ม  ม.7  ต.โหรา – 
เขตพื้นที่ ต.หนองบัว  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

169 ” ” - สายบ้านดงสว่าง  ม.3  ต.หนองขาม – 
เขตพื้นที่ ต.โหรา  อ.อาจสามารถ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  350  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

462,500 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 182 - 
             แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

170 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองบัว  ต.หนองบัว 
อ.อาจสามารถ - บ้านหนองหมู  ต.เมืองสรวง  
อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,240,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

171 ” ” - สายบ้านลิ้นฟ้า  ต.บ้านดู่  - บ้านขุมเงิน 
ต.หนองบัว  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

172 ” ” - สายบ้านแคน  ม.10  ต.โหรา - บ้านดงสว่าง  
ม.3  ต.หนองขาม  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

173 ” ” - สายบ้านหนองนาหล้า  ต.โหรา – 
บ้านหนองแข่น  ม.14  ต.โพนเมือง 
อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 183 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

174 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป-มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- สายบ้านหัวนา  ม.5  ต.บ้านแจ้ง – ทางหลวง
ชนบทสายบ้านโพนเมือง  ต.โพนเมือง – 
บ้านจ้อก้อ  ต.หน่อม  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

175 ” ” - สายบ้านน้ าเงิน  ม.1  ต.โหรา – ทางหลวง
ชนบท 2043  อ.อาจสามารถ 
(บ้านดอนกลาง - บ้านอ้น) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

176 ” ” - สายบ้านห้วยแก้ว - ห้วยส าราญ  ต.หน่อม – 
บ้านหนองหัวคน  ต.หนองหม่ืนถ่าน 
อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 184 - 
             แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

177 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านมันเหลือง  ม.7 – บ้านจ้อก้อ 
ต.หน่อม  อ.อาจสามารถ – 
ทางหลวงชนบท 2043    
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

178 ” ” - สายบ้านเปลือย  ม.8  ต.ขี้เหล็ก – 
บ้านหนองนาหล้า  ม.11  ต.โหรา 
อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

179 ” ” - สายบ้านยางเฌอ  ม.7  ต.ขี้เหล็ก  - 
บ้านสนามชัย  ม.17  ต.โพนเมือง 
อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561     - 185 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภออาจสามารถ) 

 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

180 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโนนหาด  ม.10  ต.โหรา  - 
บ้านดงสว่าง  ม.3  ต.หนองขาม 
อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

181 ” ” - สายบ้านแคน  ม.3  ต.โหรา  อ.อาจสามารถ – 
เขตพื้นที่ ต.หนองหิน  อ.เมืองสรวง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

- 186 - 
             แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองฮี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

182 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากถนน อบจ.รอ 1085  บ้านหนองฮี 
ต.หนองฮี  อ.หนองฮี - บ้านหนองปักษา 
ต.หนองทัพไทย  อ.พนมไพร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

640,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

183 ” ” - สายทางหลวงหมายเลข 202 - 
บ้านหนองปักษา  ต.หนองทัพไทย 
อ.พนมไพร  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
 

- 1,300,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

184 ” ” - สายบ้านหนองชมภู  ม.15  ต.หนองฮี - 
บ้านดูกอ่ึง  ม.1  ต.ดูกอ่ึง  อ.หนองฮี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 
 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,460,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561        - 187 - 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอหนองฮี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

185 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านขวาว – บ้านหนองฮี 
ต.หนองฮี  อ.หนองฮี – 
ทางหลวงหมายเลข 202 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
 

- 1,300,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

186 ” ” - สายบ้านหนองแซง  ต.ดูกอ่ึง – 
บ้านเด่นราษฎร์  ต.เด่นราษฎร์ 
อ.หนองฮี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,700  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,610,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

188 ” ” - จากถนน อบจ.รอ.1049 
บ้านดอนกลอย  ต.หนองฮี – 
บ้านวารีเกษม  ต.ดูกอ่ึง  อ.หนองฮี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
 

- 1,300,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 

 

แบบ ผ.01 

- 188 -  
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอปทุมรัตต์) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

189 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านนาแค 
ต.ขี้เหล็ก  อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

190 ” ” - สายบ้านแสนสี  ต.ดอกล้้า – เขตพื้นที่ 
ต.บัวแดง  อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

191 ” ” - สายบ้านโพนงาม  ต.ดอกล้้า –เขตพื้นที่ 
ต.บัวแดง  อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

192 ” ” - สายบ้านตาจ่อย – บ้านหนองสระ 
ต.ดอกล้้า - บ้านภูดิน  ต.สระบัว  อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร 

- 1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 189 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอปทุมรัตต์) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

193 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหัวช้าง  ต.โนนสวรรค์ –  
บ้านบัวขาว  ต.สระบัว  อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6 - 7  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

194 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

” - สายบ้านดอกล้้า  ต.ดอกล้้า – เขตพื้นที่ 
ต.บัวแดง  อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

224 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านแสนสี  ต.ดงครั่งน้อย 
อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด – 
บ้านโพนม่วง  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,600  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

225 ” ” - สายบ้านอุ่มเม้า  ต.เหล่าหลวง – 
เขตพื้นที่ ต.เกษตรวิสัย  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,300  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,590,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

226 ” ” - สายบ้านไตรตรึง  ม.11  ต.กู่กาสิงห์ – 
บ้านหัวดง  ต.เมืองบัว  อ.เกษตรวิสัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,620,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

227 ” ” - สายบ้านหนองโตน  ม.8  ต.หนองแวง 
อ.เกษตรวิสัย – บ้านคูเมือง  ต.คูเมือง 
อ.เมืองสรวง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,400  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

228 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านขิงแคง ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย  
จ.ร้อยเอ็ด – สะพานบ้านโพนม่วง  อ.ท่าตูม  
จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,600  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

229 ” ” - สายบ้านดงครั่งน้อย – บ้านโพนฮาด 
ต.ดงครั่งน้อย - เขตพื้นที่ ต.กู่กาสิงห์ 
อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,600  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

230 ” ” - สายบ้านดงคร่ังน้อย – บ้านขิงแคง 
ต.ดงคร่ังน้อย  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด – 
บ้านโพนม่วง  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,200,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

231 ” ” - จากเทศบาลเกษตรวิสัย – ทางหลวงชนบท 
รอ 3032  อ.เกษตรวิสัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,100  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

470,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

232 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านส้มโฮงพัฒนา – บ้านยางจ้อง 
ม.1  ต.น้้าอ้อม – เขตพื้นที่ ต.โนนสว่าง 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,600  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,880,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

233 ” ” - สายบ้านหนองโตน  ม.8 – 
บ้านหนองช้าง  ม.5  ต.หนองแวง – 
ทางหลวงชนบท รอ. 3037  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

234 ” ” - สายจากทางหลวงหมายเลข 214 – 
บ้านหนองผึ้ง  ม.7  ต.หนองแวง 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

235 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองสระพัง – บ้านหนองผึ้ง 
ม.7  ต.หนองแวง – ทางหลวงหมายเลข 
214  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

- 6,000,000 
(งบ อบจ.) 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,600,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

236 ” ” - สายจากบ้านโพนโพธ์ิทอง   ม.17 
ต.เกษตรวิสัย – บ้านขี้เหล็กซ้าย  ม.7 
ต.สิงห์โคก  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

237 ” ” - สายบา้นโพนข่อย  ต.ทุ่งทอง – 
บ้านหนองสระหงส์  ต.ก้าแพง  อ.เกษตรวิสัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

238 ” ” - สายบ้านหัวหนองแวง  ต.หนองแวง – 
ทางหลวงชนบท รอ 3017  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

239 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบา้นจานทุ่ง – บ้านสิงห์โคก 
ต.สิงห์โคก - ทางหลวงชนทบ รอ 3017 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

240 ” ” - บ้านเมืองบัว  ต.เมืองบัว - ทางหลวงชนบท 
รอ 3071  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,700  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,610,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

241 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

” - สายบ้านดงครั่งน้อย  ต.ดงครั่งน้อย - 
บ้านนกเหาะ  ต.ดงครั่งใหญ่  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561        - 203 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

242 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายทางแยกทางหลวงชนบท รอ 5075 – 
บ้านโพนตูม  ต.ทุ่งทอง  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

243 ” ” - สายทางจากบ้านโพนข่อย  ต.ทุ่งทอง – 
บ้านสระทอง  ม.1-8  ต.ก้าแพง  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

244 ” ” - สายบ้านน้้าอ้อมสว่างธรรมวิเศษ – บ้านสว่าง
ธรรมวิเศษ  ต.น้้าอ้อม – ทางหลวงหมายเลข 
202  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 204 - 
           แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

245 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองสระพัง - บ้านหนองผึ้ง 
ต.หนองแวง – ทางหลวงหมายเลข 214 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,900,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

246 ” ” - สายบ้านดงครั่งน้อย  ต.ดงครั่งน้อย – 
บ้านโนนสบาย  ต.ดงครั่งใหญ่ 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

247 ” ” - สายบ้านดงครั่งน้อย – บ้านขิงแคง 
ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 
- บ้านโพนม่วง  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561       - 205 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

248 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านอุ่มเม่า - วัดเหล่าหลวง - บ้านดงน้อย 
ต.เหล่าหลวง – ทางหลวงหมายเลข 214 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,340  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,435,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

249 ” ” - สายบ้านเหล่าเสือ – บ้านหนองสังข์ 
ต.เหล่าหลวง – ทางหลวงหมายเลข 214 
ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

250 ” ” - สายบ้านสงแคน  ม.13  ต.กู่กาสิงห์ – 
บ้านเหล่างาม  ต.เมืองบัว  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,320  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,630,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 206 - 
           แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

251 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านอุ่มเม่า - วัดป่าเหล่าหลวง – 
บ้านเหล่าเสือ  ต.เหล่าหลวง – ทางหลวงหมายเลข
214  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

252 ” ” - สายบ้านน้อยพัฒนา  ม.12  ต.ดงครั่งใหญ่ – 
บ้านโพนโพธ์ิ  ต.เกษตรวิสัย  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,170  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,217,500 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

253 ” ” - สายบ้านหว้างาม  ม.12  ต.เกษตรวิสัย 
อ.เกษตรวิสัย – บ้านโพนละม่ัง  ต.หินกอง 
อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,875,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 207 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

254 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านม่วย  ม.10  ต.กู่กาสิงห์ 
อ.เกษตรวิสัย – บ้านโพนพอุง  ต.หินกอง 
อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  460  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 765,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

255 ” ” - สายบ้านส้มโฮงพัฒนา – บ้านยางจ้อง  ม.1
ต.น้้าอ้อม – เขตพื้นที่ ต.โนนสว่าง 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  3,600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,900,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

256 ” ” - สายบ้านโพนโพธ์ิทอง  ม.17  ต.เกษตรวิสัย 
– บ้านขี้เหล็กซ้าย  ม.7  ต.สิงห์โคก 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 208 - 
           แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

257 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านยางจ้อง – บ้านหนองแวงน้อย  
ต.น้้าอ้อม – เขตพื้นที่ ทต.เกษตรวิสัย 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  750  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,062,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

258 ” ” - สายบ้านโพนฮาด  ต.ดงครั่งน้อย – เขตพื้นที่ 
ต.ดงครั่งใหญ่  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  420  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 655,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

259 ” ” - สายบ้านดงครั่งน้อย – วัดป่าโนนพริก 
ต.ดงครั่งน้อย – ทางหลวงหมายเลข 5075 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  570  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

567,500 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

260 ” ” - สายบ้านโพนเงิน  ต.เมืองบัว – เขตพื้นที่ 
ต.น้้าอ้อม  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,450  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,285,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 209 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

261 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโนนไผ่ลุ่ม  ต.ทุ่งทอง 
อ.เกษตรวิสัย – บ้านหัวช้าง 
ต.โนนสวรรค์  อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,700  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,910,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

262 ” ” - สายบ้านน้้าอ้อม  ต.น้้าอ้อม – 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,450  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,285,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

263 ” ” - สายบ้านขิงแคง  ต.ดงครั่งน้อย – 
บ้านส้าโรง  ต.ดงครั่งน้อย 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 2,125,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 

- 210 - 
           แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

264 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเขื่อนค้า  ต.เหล่าหลวง – 
บ้านโนนสว่าง  ต.โนนสว่าง 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

265 ก่อสร้าง
สะพาน 
คสล. 

เพื่อให้มีสะพาน 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน
ไว้ให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป – มา
โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ข้ามล้าน้้าเสียวใหญ่ท่าวังโง้ง  
ต.เมืองบัว  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  25.00  เมตร 
 

- 6,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนสะพาน
ที่ก่อสร้าง 
(แห่ง) 

” ” 

266 ” ” - ข้ามล้ากุกกู่  บนเส้นทางสายเทศบาล
ต้าบลเกษตรวิสัย – ทางหลวงชนบท 
รอ.3032  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  18.00  เมตร 
 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

195 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านนากระตึบ  ต.ท่าม่วง – 
ทางหลวงหมายเลข 2046  อ.เสลภูมิ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   7.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,700,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

196 ” ” - สายบ้านโนนเกษตร  ต.โพธ์ิทอง 
อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด – บ้านสร้างแต้ 
ต.นาเวียง  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,900  เมตร 

 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,270,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

197 ” ” - สายบ้านคอกควาย  ต.วังหลวง - บ้านโจด 
ต.นาเมือง  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   7.00  เมตร 
ยาว  1,900  เมตร 

 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,270,000 
(งบ อบจ.) 

1,045,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

198 ” ” - สายบ้านดอนหาด  ต.ท่าม่วง – 
ทางหลวงชนบท รอ 4024  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  700  เมตร 

 800,000 
(งบ อบจ.) 

800,000 
(งบ อบจ.) 

710,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 191 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

199 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองเทา  ต.วังหลวง – 
บ้านป่าขี  ต.นาเมือง  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  1,900  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,270,000 
(งบ อบจ.) 

2,090,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

200 ” ” - สายบ้านดอนหาด  ต.ท่าม่วง– 
ถนนสาย (นากระตึบ - หนองเรือ) อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  700  เมตร 

 800,000 
(งบ อบจ.) 

800,000 
(งบ อบจ.) 

710,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

201 ” ” - สายบ้านหนองส าราญ  ต.เกาะแก้ว 
อ.เสลภูมิ - บ้านวังยาว  ต.พลับพลา 
อ.เชียงขวัญ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00
เมตร  ยาว  700  เมตร 

 800,000 
(งบ อบจ.) 

800,000 
(งบ อบจ.) 

710,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

202 ” ” - สายบา้นหัวคู  ต.บึงเกลือ – บ้านตาลม 
ต.เมืองไพร  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,900  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,270,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 

- 192 -             แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

203 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองส าราญ  ต.หนองหลวง 
- ถนนลาดยางสายบ้านนากระตึบ - 
บ้านบะหลวง  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  700  เมตร 

- 800,000 
(งบ อบจ.) 

800,000 
(งบ อบจ.) 

710,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

204 ” ” - สายบ้านบะหลวง  ต.หนองหลวง – 
ถนนทางหลวงสาย 2046  อ.เสลภูมิ– 
อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร
ยาว  700  เมตร 

- 800,000 
(งบ อบจ.) 

800,000 
(งบ อบจ.) 

710,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

205 ” ” - สายบ้านท่าไคร้  ต.กลาง – บ้านแห่ 
ต.นาเลิง  อ.เสลภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร
ยาว  1,800  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,940,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

206 ” ” - สายบ้านป่าชี – บ้านทุ่งส าราญ ต.นาเมือง 
ทางหลวงชนบท รอ.4024  อ.เสลภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร
ยาว  600  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 193 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

208 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านทุ่งส าราญ  ต.นาเมือง – 
ทางหลวงชนบท รอ.4024  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

980,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

209 ” ” - จากถนน อบจ.รอ.1031  บ้านบะหลวง 
ต.หนองหลวง – บ้านนากระตึบ  ต.ท่าม่วง 
อ.เสลภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   7.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

210 ” ” - จากถนน อบจ.รอ.1012  บ้านนาเมือง 
ต.นาเมือง – บ้านดงแจ้ง  ต.เหล่าน้อย 
อ.เสลภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,750,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 194 -             แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

211 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโคกกกม่วง  ต.โคกกกม่วง 
อ.โพนทอง – บ้านนาทม  ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,650,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

212 ” ” - สายบ้านหนองแดง  ม.5  ต.ท่าม่วง – 
บ้านหนองงู  ม.6  ต.หนองหลวง  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

213 ” ” - สายบ้านหนองเม็ก  ม.11  ต.เกาะแก้ว –  
บ้านหนองสิม  ม.11  ต.ท่าม่วง  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

214 ” ” - จากทางหลวงหมายเลข  2044 – 
บ้านวังยาว  ต.พลับพลา  อ.เชียงขวัญ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561          - 195 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

215 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านคอกควาย  ต.วังหลวง - บ้านโจด 
ต.นาเมือง  อ.เสลภูมิ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 550,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

216 ” ” - สายบ้านดงกลาง – บ้านดงสว่าง  ต.เกาะแก้ว 
– ถนนสายบ้านท่าม่วง  – บ้านนากระตึบ   
อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

815,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

217 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจร
ลูกรัง 

” - สายบ้านหนองเม็ก  ต.เกาะแก้ว – 
บ้านนากระตึบ  ต.ท่าม่วง  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

700,000 
(งบ อบจ.) 

400,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

218 ” ” - สายบ้านท่าแห่  ต.เมืองไพร – 
ทางหลวงหมายเลข 23  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  2,400  เมตร 

- 1,880,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 196 -             แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

219 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจร
ลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโคกกลาง  ต.เกาะแก้ว 
อ.เสลภูมิ – บ้านหนองตอ  ต.โคกสูง 
อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

700,000 
(งบ อบจ.) 

400,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

220 ” ” - สายบ้านโคกกลาง  ต.เกาะแก้ว – 
บ้านหนองดง  ต.โคกสูง  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

700,000 
(งบ อบจ.) 

400,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

221 ” ” - สายบ้านหนองเม็ก  ต.เกาะแก้ว –  
บ้านนากระตึบ  ต.ท่าม่วง  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

700,000 
(งบ อบจ.) 

400,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

222 ” ” - สายบ้านโคกกลาง  ต.เกาะแก้ว  อ.เสลภูมิ  
– บ้านดงกลาง  ต.โคกสูง  อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

700,000 
(งบ อบจ.) 

400,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 197 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

223 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจรลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองผักตบ – บ้านหนองแคน 
ต.เหล่าน้อย - ทางหลวง 2259  อ.เสลภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   7.00  เมตร 
ยาว  5,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,250,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

- 198 -             แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

224 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านแสนสี  ต.ดงครั่งน้อย 
อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด – 
บ้านโพนม่วง  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,600  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

225 ” ” - สายบ้านอุ่มเม้า  ต.เหล่าหลวง – 
เขตพื้นที่ ต.เกษตรวิสัย  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,300  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,590,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

226 ” ” - สายบ้านไตรตรึง  ม.11  ต.กู่กาสิงห์ – 
บ้านหัวดง  ต.เมืองบัว  อ.เกษตรวิสัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,620,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

227 ” ” - สายบ้านหนองโตน  ม.8  ต.หนองแวง 
อ.เกษตรวิสัย – บ้านคูเมือง  ต.คูเมือง 
อ.เมืองสรวง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,400  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 199 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

228 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านขิงแคง ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย  
จ.ร้อยเอ็ด – สะพานบ้านโพนม่วง  อ.ท่าตูม  
จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,600  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

229 ” ” - สายบ้านดงครั่งน้อย – บ้านโพนฮาด 
ต.ดงครั่งน้อย - เขตพื้นที่ ต.กู่กาสิงห์ 
อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,600  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

230 ” ” - สายบ้านดงคร่ังน้อย – บ้านขิงแคง 
ต.ดงคร่ังน้อย  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด – 
บ้านโพนม่วง  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,200,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

231 ” ” - จากเทศบาลเกษตรวิสัย – ทางหลวงชนบท 
รอ 3032  อ.เกษตรวิสัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,100  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

470,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 

- 200 - 
           แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

232 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านส้มโฮงพัฒนา – บ้านยางจ้อง 
ม.1  ต.น้้าอ้อม – เขตพื้นที่ ต.โนนสว่าง 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,600  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,880,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

233 ” ” - สายบ้านหนองโตน  ม.8 – 
บ้านหนองช้าง  ม.5  ต.หนองแวง – 
ทางหลวงชนบท รอ. 3037  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

234 ” ” - สายจากทางหลวงหมายเลข 214 – 
บ้านหนองผึ้ง  ม.7  ต.หนองแวง 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561        - 201 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

235 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองสระพัง – บ้านหนองผึ้ง 
ม.7  ต.หนองแวง – ทางหลวงหมายเลข 
214  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

- 6,000,000 
(งบ อบจ.) 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,600,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

236 ” ” - สายจากบ้านโพนโพธ์ิทอง   ม.17 
ต.เกษตรวิสัย – บ้านขี้เหล็กซ้าย  ม.7 
ต.สิงห์โคก  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

237 ” ” - สายบา้นโพนข่อย  ต.ทุ่งทอง – 
บ้านหนองสระหงส์  ต.ก้าแพง  อ.เกษตรวิสัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

238 ” ” - สายบ้านหัวหนองแวง  ต.หนองแวง – 
ทางหลวงชนบท รอ 3017  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

239 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบา้นจานทุ่ง – บ้านสิงห์โคก 
ต.สิงห์โคก - ทางหลวงชนทบ รอ 3017 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

240 ” ” - บ้านเมืองบัว  ต.เมืองบัว - ทางหลวงชนบท 
รอ 3071  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,700  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,610,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

241 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

” - สายบ้านดงครั่งน้อย  ต.ดงครั่งน้อย - 
บ้านนกเหาะ  ต.ดงครั่งใหญ่  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561        - 203 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

242 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายทางแยกทางหลวงชนบท รอ 5075 – 
บ้านโพนตูม  ต.ทุ่งทอง  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

243 ” ” - สายทางจากบ้านโพนข่อย  ต.ทุ่งทอง – 
บ้านสระทอง  ม.1-8  ต.ก้าแพง  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

244 ” ” - สายบ้านน้้าอ้อมสว่างธรรมวิเศษ – บ้านสว่าง
ธรรมวิเศษ  ต.น้้าอ้อม – ทางหลวงหมายเลข 
202  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,280,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 204 - 
           แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

245 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองสระพัง - บ้านหนองผึ้ง 
ต.หนองแวง – ทางหลวงหมายเลข 214 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,900,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

246 ” ” - สายบ้านดงครั่งน้อย  ต.ดงครั่งน้อย – 
บ้านโนนสบาย  ต.ดงครั่งใหญ่ 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

247 ” ” - สายบ้านดงครั่งน้อย – บ้านขิงแคง 
ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 
- บ้านโพนม่วง  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561       - 205 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

248 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านอุ่มเม่า - วัดเหล่าหลวง - บ้านดงน้อย 
ต.เหล่าหลวง – ทางหลวงหมายเลข 214 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,340  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,435,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

249 ” ” - สายบ้านเหล่าเสือ – บ้านหนองสังข์ 
ต.เหล่าหลวง – ทางหลวงหมายเลข 214 
ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

250 ” ” - สายบ้านสงแคน  ม.13  ต.กู่กาสิงห์ – 
บ้านเหล่างาม  ต.เมืองบัว  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,320  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,630,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 206 - 
           แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

251 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านอุ่มเม่า - วัดป่าเหล่าหลวง – 
บ้านเหล่าเสือ  ต.เหล่าหลวง – ทางหลวงหมายเลข
214  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

252 ” ” - สายบ้านน้อยพัฒนา  ม.12  ต.ดงครั่งใหญ่ – 
บ้านโพนโพธ์ิ  ต.เกษตรวิสัย  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,170  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,217,500 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

253 ” ” - สายบ้านหว้างาม  ม.12  ต.เกษตรวิสัย 
อ.เกษตรวิสัย – บ้านโพนละม่ัง  ต.หินกอง 
อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,875,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 207 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

254 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านม่วย  ม.10  ต.กู่กาสิงห์ 
อ.เกษตรวิสัย – บ้านโพนพอุง  ต.หินกอง 
อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  460  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 765,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

255 ” ” - สายบ้านส้มโฮงพัฒนา – บ้านยางจ้อง  ม.1
ต.น้้าอ้อม – เขตพื้นที่ ต.โนนสว่าง 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  3,600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,900,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

256 ” ” - สายบ้านโพนโพธ์ิทอง  ม.17  ต.เกษตรวิสัย 
– บ้านขี้เหล็กซ้าย  ม.7  ต.สิงห์โคก 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

257 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านยางจ้อง – บ้านหนองแวงน้อย  
ต.น้้าอ้อม – เขตพื้นที่ ทต.เกษตรวิสัย 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  750  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,062,500 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

258 ” ” - สายบ้านโพนฮาด  ต.ดงครั่งน้อย – เขตพื้นที่ 
ต.ดงครั่งใหญ่  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  420  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 655,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

259 ” ” - สายบ้านดงครั่งน้อย – วัดป่าโนนพริก 
ต.ดงครั่งน้อย – ทางหลวงหมายเลข 5075 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  570  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

567,500 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

260 ” ” - สายบ้านโพนเงิน  ต.เมืองบัว – เขตพื้นที่ 
ต.น้้าอ้อม  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,450  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,285,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

261 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโนนไผ่ลุ่ม  ต.ทุ่งทอง 
อ.เกษตรวิสัย – บ้านหัวช้าง 
ต.โนนสวรรค์  อ.ปทุมรัตต์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,700  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,910,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

262 ” ” - สายบ้านน้้าอ้อม  ต.น้้าอ้อม – 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,450  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,285,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

263 ” ” - สายบ้านขิงแคง  ต.ดงครั่งน้อย – 
บ้านส้าโรง  ต.ดงครั่งน้อย 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 2,125,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

264 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเขื่อนค้า  ต.เหล่าหลวง – 
บ้านโนนสว่าง  ต.โนนสว่าง 
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

265 ก่อสร้าง
สะพาน 
คสล. 

เพื่อให้มีสะพาน 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน
ไว้ให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป – มา
โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ข้ามล้าน้้าเสียวใหญ่ท่าวังโง้ง  
ต.เมืองบัว  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  25.00  เมตร 
 

- 6,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนสะพาน
ที่ก่อสร้าง 
(แห่ง) 

” ” 

266 ” ” - ข้ามล้ากุกกู่  บนเส้นทางสายเทศบาล
ต้าบลเกษตรวิสัย – ทางหลวงชนบท 
รอ.3032  อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  18.00  เมตร 
 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทอง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

267 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านค าพระ – บ้านค าอุปราช 
ต.สว่าง – บ้านโคกกกม่วง  ต.โคกกกม่วง 
อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

268 ” ” - จากถนน อบจ.รอ 1062  บ้านงิ้ว – 
บ้านดอนหวาย  ต.โนนชัยศรี  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- - 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

269 ” ” - สายบ้านไผ่ค า  ม.15  ต.โนนชัยศรี – 
บ้านค าผักกูด  ม.10  ต.โพธ์ิศรีสว่าง 
อ.โพนทอง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

270 ” ” - สายบ้านนาสีนวล  ต.พรมสวรรค์– 
เขตพื้นที่ ต.โคกกกม่วง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00เมตร  
ยาว  2,500  เมตร 

 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทอง) 
 

ที่ 
โครงการ

/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

271 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านค าผักกูด  ต.โพธ์ิศรีสว่าง – 
บ้านโคกสมบูรณ์  ต.โนนชัยศรี   
อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

900,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

272 ” ” - จากทางหลวงหมายเลข 2116 – 
บ้านหนองไฮ – บ้านโพนทองน้อย 
ต.โพธ์ิทอง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 7,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,900,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

273 ” ” - จากถนน อบจ.รอ 1063  บ้านกุดก่วง 
ต.วังสามัคคี – บ้านท่าส าราญ  ต.สว่าง 
อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561     - 213 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทอง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

274 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านชัยบุรี  ต.โนนชัยศรี – 
ทางหลวงชนบท 2046 – บ้านโพนเงิน 
ต.โพธ์ิศรีสว่าง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

275 ” ” - สายบ้านค าบอน  ต.โคกกกม่วง – 
บ้านค าอุปราช  ต.สว่าง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

276 ” ” - สายบ้านสนามเป้า  ต.โนนชัยศรี – 
บ้านสว่าง  ต.สว่าง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

277 ” ” - จากทางหลวงหมายเลข  2116 – 
บ้านจุมจัง  ต.อุ่มเม่า  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 6,250,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 

- 214- 
           แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทอง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

278 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านนาสีนวล – บ้านหนองหิ่งหาย 
ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง - เขตพื้นที่ 
ต.โพธ์ิทอง  อ.เสลภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

279 ” ” - สายแยกทางหลวงชนบท รอ 4007 – 
บ้านโคกกกม่วง  ต.โคกกกม่วง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

280 ” ” - สายบ้านค าเจริญ  ต.สว่าง – 
บ้านโคกกกม่วง  ต.โคกกกม่วง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

281 ” ” - แยกทางหลวง 2136 – บ้านกุดก่วง – 
บ้านโคกสะอาด  ต.วังสามัคคี  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 215 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทอง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

282 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากทางหลวงชนบท 2046 – 
บ้านบะตากา - บ้านดงดิบ  ต.หนองใหญ่ 
อ.โพนทอง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร 
 

- 2,620,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

283 ” ” - จากทางหลวงหมายเลข  2116 – 
บ้านหนองไฮ – บา้นโพนทองน้อย 
ต.โพธ์ิทอง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 
 

- 6,250,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

284 ” ” - จากทางหลวงหมายเลข  2116 
บ้านโสกแดง  ต.โพธ์ิทอง – บ้านนาหัวรัตน์
ต.สระนกแก้ว  อ.โพนทอง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
 

3,600,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทอง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

285 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากทางหลวงหมายเลข  2116 – 
บ้านโสกแดง  ต.โพธ์ิทอง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

286 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

” - สายบ้านแฝก  ต.โคกสูง – 
ทางหลวงหมายเลข 2044  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,200,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

287 ” ” - สายบ้านนาสีนวล ต.พรมสวรรค์  
อ.โพนทอง – บ้านสีเสียด  ต.ศรีวิลัย 
อ.เสลภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

288 ” ” - สายบ้านนาสีนวล  ต.พรมสวรรค์ – 
บ้านโคกกกม่วง  ต.โคกกกม่วง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,125,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพนทอง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

289 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจรลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการสัญจร
ไป-มาของประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- จากทางหลวงหมายเลข 2116 – 
บ้านโสกแดง  ต.โพธ์ิทอง  อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 1,350,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทางความ
ยาวของถนนที่
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

290 ก่อสร้าง
สะพาน 
คสล. 

เพื่อให้มีสะพาน คสล. ที่ได้
มาตรฐานไว้ให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป – มาโดยสะดวก
และปลอดภัย 

-  ข้ามห้วยยาง บ้านหนองหอย 
ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง – บ้านสะอาด
นาดี  ต.พรสวรรค์  อ.เสลภูมิ 
ขนาดกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  30.00  เมตร 

- 2,400,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ านวนสะพานที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง) 

” ” 

 

แบบ ผ.01 
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             แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอศรีสมเด็จ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

291 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบา้นโคกข่า  ต.ศรีสมเด็จ – 
ทางหลวงหมายเลข 2387  อ.ศรีสมเด็จ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

292 ” ” - จากที่ว่าการอ าเภอศรีสมเด็จ  – 
ทางหลวงหมายเลข 2387  อ.ศรีสมเด็จ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,800  เมตร 
 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,940,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

    - 219 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอทุ่งเขาหลวง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

293 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- ทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านท่าโพธ์ิ 
– บ้านดอนเกลือ  ต.บึงงาม 
อ.ทุ่งเขาหลวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 3,900,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

294 ” ” - สายบ้านดอนเกลือ – บ้านดอนโมง 
ต.บึงงาม - บ้านยางด่อ  ต.เทอดไทย 
อ.ทุ่งเขาหลวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,800  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

295 ” ” - สายบ้านบัวหลวง  ต.เหล่า 
อ.ทุ่งเขาหลวง – บ้านน้้าค้า  ต.อุ่มเม้า -
ทางหลวงชนบท รอ 3039  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 
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           แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอทุ่งเขาหลวง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

296 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโนนราษี  ต.บึงงาม – 
บ้านขมิ้น  ต.เทอดไทย  อ.ทุ่งเขาหลวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

297 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรลูกรัง 

” - สายบ้านโนนราษี  ต.บึงงาม – 
เขตพื้นที่ ต.ทุ่งเขาหลวง  อ.ทุ่งเขาหลวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

298 ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
 

- เพื่อจัดให้มีแสง
ส่องสว่างถนนให้เกิด
ความปลอดภัยใน
การเดินทางในจุด
เสี่ยง  จุดอันตราย 
- เพื่อป้องกันการ 
ก่ออาชญากรรมใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

เส้นทางสายบ้านท่าโพธ์ิ  ต.ทุ่งเขาหลวง 
– บ้านเทอดไทย  ต.เทอดไทย   
อ.ทุ่งเขาหลวง  จ้านวน 1 สายทาง 
 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- จ้านวนจุดของ
การติดตั้ง 

ประชาชนที่ใช้
บริการถนนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินพร้อม
ทั้งลดปัญหาการ
ก่ออาชญากรรม
ในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดให้ลดลง 

กอง 
ป้องกันฯ 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

299 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านปอภาร  ต.ปอภาร  
อ.เมืองร้อยเอ็ด – เขตพื้นที่ ต.สวนจิก 
อ.ศรีสมเด็จ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

300 ” ” - สายบ้านดู่ – บ้านแวง  ต.หนองแวง - 
ทางหลวงหมายเลข 23  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

301 ” ” - สายบ้านหนองแค  ม.8  ต.โนนรัง - 
ทางหลวงหมายเลข 215  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,600,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

302 ” ” - สายบ้านเขวา  ต.หนองแวง – บ้านแคน 
ต.แคนใหญ่  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

  

แบบ ผ.01 
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นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

303 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเปลือยนอก  ม.11  ต.รอบเมือง 
– ห้วยรากไถ  เขตพื้นที่ ต.สะอาดสมบูรณ์ 
อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,900  เมตร 

- 2,725,000 
(งบ อบจ.) 

2,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

304 ” ” - สายบ้านหนองเทิง  ต.หนองแวง – 
ทางหลวงเลี่ยงเมือง 232  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

305 ” ” - สายบ้านหนองแวง  ต.หนองแวง - 
ทางหลวงเลี่ยงเมือง 232  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร 

- 2,300,000 
(งบ อบจ.) 

2,320,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

306 ” ” - สายบ้านดอนทอง  ต.สะอาดสมบูรณ์ - 
ทางหลวงหมายเลข 2045  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,900,000 
(งบ อบจ.) 

   

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

307 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเขวา  ต.หนองแวง  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
– เขตพื้นที่ ต.จังหาร  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,300  เมตร 

- 2,100,000 
(งบ อบจ.) 

2,190,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

308 ” ” - สายบ้านเหล่าต าแย  ต.สีแก้ว –  
ทางหลวงหมายเลข 23  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

309 ” ” - สายถนนบ้านเหล่าขาม  ต.สีแก้ว – 
บ้านหนองเทิง  ต.หนองแวง  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

310 ” ” - สายบ้านโนนเมือง  ต.เหนือเมือง – 
บ้านดงลาน  ต.ดงลาน  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 

- 224 - 
          แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

311 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบา้นสีแก้ว  ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 
– บ้านอนามัย  ต.ผักแว่น  อ.จังหาร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

312 ” ” - สายบ้านหนองแค  ม.8  ต.โนนรัง 
อ.เมืองร้อยเอ็ด – บ้านหนองเต่า  ม.8 
ต.หนองไผ่  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

313 ” ” - สายบ้านโนนสะอาด  ต.ขอนแก่น – 
บ้านนาโพธ์ิ  ต.นาโพธ์ิ  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,900,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

314 ” ” - สายบ้านแมต  ต.สะอาดสมบูรณ์ – 
ทางหลวงหมายเลข 2045 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 225 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

315 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเหล่าโนนทัน  ต.หนองแก้ว -
บ้านเปลือยน้อย  ต.แคนใหญ่ 
อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  5,000  เมตร 

8,000,000 
(งบ อบจ.) 

8,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

316 ” ” - สายบ้านหนองตาไก้  ต.สีแก้ว – 
บ้านเขวา  ต.หนองแวง  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

317 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

” - สายบ้านสามแยก  ต.เหนือเมือง – 
ทางหลวงชนบท 3073  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,320,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

318 ” ” - สายบ้านโนนสว่าง  ต.เหนือเมือง 
อ.เมืองร้อยเอ็ด – บ้านหมูม้น  ต.หมูม้น 
อ.เชียงขวัญ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  700  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,310,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 226 - 
            แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

319 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านค้อ  ต.โนนรัง – บ้านหัวโนนตาล 
ม.2  ทต.โนนตาล  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,300  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,290,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

320 ” ” - สายบ้านอีเม้ง  ทต.โนนตาล – 
บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,500,000 
(งบ อบจ.) 

3,800,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

321 ” ” - สายบ้านดอนทอง  ต.สะอาดสมบูรณ์ – 
บ้านแก่นทราย  ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

322 ” ” - สายบ้านหนองแสง  ต.นาโพธ์ิ – 
บ้านโนนส าราญ  ต.เมืองทอง 
อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,300  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,290,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561          - 227 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

323 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านขี้เหล็ก  ม.10 ต.สะอาดสมบูรณ์ 
อ.เมืองร้อยเอ็ด – บ้านน้ าใส  ต.น้ าใส 
อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,140,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

324 ” ” - สายบ้านหนองคูขาด ม.12 – บ้านแคน ม.14 
ต.ขอนแก่น – ทางหลวงหมายเลข 2045 
อ.เมืองร้อยเอ็ด  ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,800,000 
(งบ อบจ.) 

820,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

325 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจร 
ลูกรัง 

” - สายบ้านหนองเทิง  ต.หนองแวง – บ้านโนนงาม  
ต.เหนือเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

875,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

326 ” ” - สายบ้านโนนสะอาด  ต.ขอนแก่น –บ้านกาหลง  
ม.2 – บ้านดอนศรีวิไล  ม.12  ต.สะอาดสมบูรณ์ –
เขตพื้นที่ ต.นาโพธ์ิ  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  5,000  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอพนมไพร) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

327 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโนนชัยศรี  ต.โพธ์ิใหญ่ –  
บ้านวารีสมบูรณ์  ต.วารีสวัสดิ์  อ.พนมไพร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,200,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

328 ” ” - สายบ้านท่าโพธ์ิ  ต.โพธ์ิใหญ่ – ทางหลวง
หมายเลข 2043  อ.พนมไพร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,500  เมตร 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,850,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

329 ” ” - สายบ้านดงมัน  ต.กุดน้้าใส – 
บ้านหนองแคนน้อย  ต.โคกสว่าง 
อ.พนมไพร – ทางหลวงหมายเลข 2043 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

330 ” ” - สายบ้านพนัส  ต.ชานุวรรณ – 
บ้านดอนแดง  ต.แสนสุข  อ.พนมไพร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,100  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,630,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอพนมไพร) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

331 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จาก อบจ.รอ 1047 บ้านไทยสมบูรณ์  
ต.พนมไพร – บ้านมะเขือ  ต.ค้อใหญ่ 
อ.พนมไพร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

332 ” ” - สายบ้านชะโด  ต.พนมไพร – ทางหลวง
หมายเลข 2227 อ.พนมไพร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

333 ” ” - สายบา้นหนองกุงใหญ่  ต.โพธ์ิใหญ่ 
อ.พนมไพร – ทางหลวงหมายเลข 2043  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,100  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,630,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

334 ” ” - สายบ้านโพธ์ิชัย  ต.โพธ์ิชัย  อ.พนมไพร 
จ.ร้อยเอ็ด – เขตพื้นที่ อ.ศิลาอาด 
จ.ศรีสะเกษ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  5,000  เมตร 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,500,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอพนมไพร) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

335 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านดอนค้า  ต.ค้าไฮ – 
ทางหลวง หมายเลข 2227  อ.พนมไพร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,400,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

336 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

” - สายบ้านดอนแดง  ต.แสนสุข - 
ทางหลวงหมายเลข 202  อ.พนมไพร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

950,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

337 ก่อสร้าง 
ท่อหลอด
เหลี่ยม 

เพื่อจัดให้มีช่องทาง
ในการเดินทางของ
น้้าและป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ด้านน้้า 

- สายบ้านดอนค้า  ต.ค้าไฮ – ทางหลวง
หมายเลข 2227  อ.พนมไพร 
จ้านวน  3  ช่อง  กว้าง  1.50 เมตร
ลึก  1.50  เมตร  ยาว  10.00  เมตร   
 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแห่งที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง) 

” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

338 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านภูเขาทอง  ม.5,9  ต.คําผอุง 
อ.โพธ์ิชัย  จ.ร้อยเอ็ด – บ้านคุย  ต.สามขา 
อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  8,000  เมตร 

- 10,000,000 
(งบ อบจ.) 

8,400,000 
(งบ อบจ.) 

8,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

339 ” ” - สายบ้านธาตุจอมศรี  ม.2  ต.คําพอุง 
อ.โพธ์ิชัย – บ้านราษฎร์ดําเนิน  ต.คํานาดี 
อ.โพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร 
ยาว  5,000  เมตร 

- 6,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,500,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

340 ” ” - สายบ้านธาตุจอมศรี  ม.2  ต.คําพอุง 
อ.โพธ์ิชัย – บ้านสี่แยก ต.นาอุดม อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  5,000  เมตร 

- 6,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,500,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

341 ” ” - สายบ้านโคกใหญ่ – บ้านโนนใหญ่ 
ต.คําพอุง – สายทาง อบจ. 1011  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

342 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านคําพอุง  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย – 
บ้านหนองขุมเงิน  ต.โพธ์ิศรี  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

343 ” ” - สายบ้านโคกใหญ่  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย –
บ้านนาเลา  ต.อัคคะคํา  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

344 ” ” - สายบ้านหนองบัว  ต.ขามเปี้ย – 
บ้านโพนเฒ่า  ต.อัคคะคํา  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,950,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

345 ” ” - สายบ้านชัยวารี  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย – 
บ้านนาแพง  ต.นาอุดม  อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,950,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

346 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองบัว  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย  
จ.ร้อยเอ็ด  - บ้านนาเรียง  ต.สามัคคี 
จ.กาฬสินธ์ุ  

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

347 ” ” - สายบ้านธาตุจอมศรี  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย - 
บ้านหนองขอนแก่น  ต.นาอุดม  อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,400,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

348 ” ” - สายบ้านหนองบัว  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย  
จ.ร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ อ.ร่องคํา  จ.กาฬสินธ์ุ  

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,125,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

349 ” ” - สายบ้านธาตุจอมศรี  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย  
จ.ร้อยเอ็ด – บ้านด่านแต้  อ.ดอนจาน 
จ.กาฬสินธ์ุ  

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

350 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองหูลิง  ต.เชียงใหม่ – 
บ้านหนองแสง  ต.บัวคํา  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

351 ” ” - สายบ้านหนองอ่ึง  ต.เชียงใหม่ – 
บ้านท่าเสียว  ต.สะอาด  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,950,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

352 ” ” - สายบ้านโพธ์ิชัย  ต.ชัยวารี  อ.โพธ์ิชัย 
- บ้านนาแพง  ต.นาอุดม  อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

353 ” ” - สายบ้านหนองนาโท –  
บ้านหนองแวงใหญ่  ต.ขามเปี้ย – 
บ้านโนนใหญ่  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

354 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากบ้านนางาม - บ้านภูเขาทอง 
ต.คําพอุง – สายทาง อบจ. 1009 
อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,400,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

355 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

” - สายบ้านขามเปี้ย  ต.ขามเปี้ย 
อ.โพธ์ิชัย  จ.ร้อยเอ็ด – บ้านนาเรียง 
ต.สามัคคี  อ.ร่องคํา  จ.กาฬสินธ์ุ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,900  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,500,000 
(งบ อบจ.) 

3,070,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

356 ” ” - สายบ้านหนองอ่ึง  ต.เชียงใหม่ – 
บ้านโปโล  ต.ดอนโอง  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,650,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

357 ” ” - สายบ้านโคกหนองบัว  ต.บัวคํา  - 
บ้านโคกกุง  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

358 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองหูลิง  ต.เชียงใหม่ -
บ้านทุ่งมน  ต.สะอาด  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,800,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

359 ” ” - สายบ้านหนองตาไก้  ต.หนองตาไก้ –
บ้านโคกหนองบัว  ต.บัวคํา  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,750,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

360 ” ” - สายบ้านนาเลา  ต.อัคคะคํา – 
บ้านโนนใหญ่  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,750,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

361 ” ” - สายบ้านหนองบัว  ต.ขามเปี้ย 
อ.โพธ์ิชัย  จ.ร้อยเอ็ด – บ้านนาเรียง 
ต.สามัคคี  อ.ร่องคํา  จ.กาฬสินธ์ุ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

362 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านชัยวารี  ม.12  ต.ขามเปี้ย 
อ.โพธ์ิชัย - บ้านนาแพง  ต.นาอุดม 
อ.โพนทอง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,950,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

363 ” ” - สายบ้านหนองอิโล  ต.หนองตาไก้ – 
บ้านโคกกุง  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

980,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

364 ” ” - สายบา้นบัวคําใต้  ต.บัวคํา – 
ทางหลวงชนบท รอ 4079  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

980,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

365 ” ” - สายบ้านหนองบัว  ม.7  ต.ขามเปี้ย –
บ้านโพนเฒ่า  ต.อัคคะคํา  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 750,000 
(งบ อบจ.) 

625,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

366 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโพธ์ิศรี  ต.โพธ์ิศรี – 
บ้านคําพอุง  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,950,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

367 ” ” - สายบ้านธาตุจอมศรี  ต.คําพอุง 
อ.โพธ์ิชัย – บ้านหนองขอนแก่น  
ต.คํานาดี  อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

368 ” ” - สายบ้านหนองหูลิง  ม.2  ต.เชียงใหม่ 
– บ้านหนองแสง  ต.บัวคํา  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 3,600,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

369 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองอ่ึง  ต.เชียงใหม่ – บ้านท่าเสียว 
ต.สะอาด  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 2,950,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

370 ” ” - สายบ้านพระอุ้ย  ม.4  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย 
จ.ร้อยเอ็ด – บ้านโนนศรีสวัสดิ์  จ.กาฬสินธ์ุ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,100,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

371 ” ” - สายบ้านขามเปี้ย  ม.1  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย 
– บ้านหนองกุง  ต.สามัคคี อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธ์ุ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  450  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,237,500 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

372 ” ” - สายบ้านโพธ์ิชัย  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย – 
บ้านนาแพง  ต.นาอุดม  อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  4,600  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 5,180,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 

- 240 - 
       แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

373 ก่อสร้าง 
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองบัว  ม.18  ต.ขามเปี้ย 
อ.โพธ์ิชัย – บ้านเหล่าเขือง  ต.สามัคคี 
อ.ร่องคํา  จ.กาฬสินธ์ุ  

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  450  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,237,500 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

374 ” ” - จากเทศบาลตําบลชัยวารี  อ.โพธ์ิชัย – 
บ้านนาแพง  ต.นาอุดม  อ.โพนทอง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,625,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

375 ” ” - สายบ้านจําปา  ม.19  ต.ขามเปี้ย 
อ.โพธ์ิชัย  จ.ร้อยเอ็ด – บ้านเหล่าเขือง 
ต.สามัคคี  อ.ร่องคํา  จ.กาฬสินธ์ุ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,900  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,725,000 
(งบ อบจ.) 

2,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

376 ” ” - สายบ้านขามเปี้ย  ต.ขามเปี้ย – 
บ้านโคกสําราญ  ต.สามัคคี  อ.ร่องคํา 
จ.กาฬสินธ์ุ   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

377 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านปากบุ่ง – บ้านคุยจ๋ัน 
ต.สะอาด – บ้านคุยโพธ์ิ  ต.ดอนโอง 
อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,750,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

378 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

” - สายบ้านขามเปี๊ย  ม.1  ต.ขามเปี๊ย 
อ.โพธ์ิชัย  จ.ร้อยเอ็ด – เขตพื้นที ่
อ.ร่องคํา  จ.กาฬสินธ์ุ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  300  เมตร 
 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

490,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

379 ” ” - สายบ้านหนองพอก   ต.หนองตาไก้ 
อ.โพธ์ิชัย  จ.ร้อยเอ็ด – เขตพื้นที ่
อ.ร่องคํา  จ.กาฬสินธ์ุ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร   
 

- 600,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

380 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจรลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองพอก  ต.หนองตาไก้ - 
บ้านพานลุย  ต.เชียงใหม่  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

400,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

381 ” ” - สายบ้านโพนเฒ่า  ต.อัคคะคํา – 
บ้านหนองนาโท  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

400,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

382 ” ” - สายบ้านปากปลาค้าว  ต.ดอนโอง -
บ้านโคกหนองบัว  ต.บัวคํา  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

400,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

383 ” ” - สายบ้านโคกหนองบัว  ต.บัวคํา – 
บ้านโคกกุง  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร   

- 750,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561        - 243 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

384 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจรลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านนาเลา  ต.อัคคะคํา – 
บ้านโนนใหญ่  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 750,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

385 ” ” - สายบ้านโพธ์ิศรี  ต.โพธ์ิศรี – 
บ้านคําพอุง  ต.คําพอุง  อ.โพธ์ิชัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร   
 

- 450,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 
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       แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองสรวง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

386 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหนองหินใหญ่ – วังอีผุย 
ต.หนองหิน  อ.เมืองสรวง – บ้านโหรา 
ต.โหรา  อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

387 ” ” - สายบ้านผ า  ต.เมืองสรวง – 
บ้านหนองหินน้อย  ต.หนองหิน 
อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

388 ” ” - สายบ้านหนองผือ  ต.หนองผือ - 
บ้านคูเมือง  ต.คูเมือง  อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

389 ” ” - จากถนนทางหลวง 3037 อ.เมืองสรวง – 
บ้านหนองตาด  ต.สิงห์โคก  อ.เกษตรวิสัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,950,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 245 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองสรวง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

390 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเมืองสรวง  ต.เมืองสรวง 
อ.เมืองสรวง – บ้านหนองเรือ  ต.หนองบัว 
อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

391 ” ” - สายบ้านป่าแถม  ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง 
– บ้านเมืองคลอง  ต.หนองขาม 
อ.อาจสามารถ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

392 ” ” - สายบ้านหนองหินน้อย  ต.หนองหิน 
อ.เมืองสรวง – บ้านนาน้อย  ต.นาใหญ่ 
อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองสรวง) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

393 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากทางหลวงหมายเลข 215 – บ้านสีสุก 
ต.กกกุง  อ.เมืองสรวง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

394 ” ” - สายบ้านดอนงิ้ว  ต.หนองหิน  อ.เมืองสรวง 
– วังอีผุย – บ้านโหรา ต.โหรา 
อ.อาจสามารถ  

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

395 ” ” - สายบ้านผ า  ต.เมืองสรวง – บ้านข่อย - 
บ้านหนองหินใหญ่ – บ้านหนองพุก 
ต.หนองหิน  อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,900,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 247 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองสรวง) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

396 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเมืองสรวง  ม.5  ต.เมืองสรวง – 
บ้านหนองผือ  ต.หนองผือ  อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

397 ” ” - จากทางหลวงหมายเลข 215 – บ้านดงแดง 
ต.ดงแดง  อ.จตุรพักตรพิมาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

398 ” ” - สายบ้านดู่  ต.บ้านดู่ – ทางหลวงหมายเลข
215  อ.อาจสามารถ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

- 4,250,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

399 ” ” - สายบ้านตาโฮม  ต.ขี้เหล็ก  อ.อาจสามารถ 
– บ้านเมืองสรวง  ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,900,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 

- 248 - 
       แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอเมืองสรวง) 
 

ที่ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

400 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านบัวเงิน  ต.กกกุง – บ้านข่อย 
ต.หนองหิน  อ.เมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,625,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561       - 249 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

401 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- จากถนน อบจ.รอ 1054 
บ้านดอนยาง  ต.สระคู - บ้านสองชั้น 
ต.หินกอง  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร 

2,250,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

402 ” ” - จากถนน อบจ.รอ 1021 บ้านสระคู 
ต.สระคู – บ้านตากแดด  ต.หัวโทน 
อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   7.00  เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,400,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

403 ” ” - สายบ้านดอนแคน  ม.2 – 
บ้านสาหร่าย  ม.1  ต.ทุ่งกุลา – 
ทางหลวงหมายเลข 214  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   7.00  เมตร 
ยาว  2,800  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,500,000 
(งบ อบจ.) 

3,280,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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    แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

404 ปรับปรุง 
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเหม้า  ม.7 - บ.แวง  ม.2  ต.สระคู - 
ถนน อบจ.รอ 1021  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,900  เมตร 

- 3,270,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

405 ” ” - สายบ้านหนองบัว  ม.2  ต้าบลน้้าค้า – 
บ้านขี้เหล็ก  ม.2  ต.ห้วยหินลาด  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,960,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

406 ” ” - สายทางบ้านส่อง  ต.บ่อพันขัน – 
บ้านดอนก่อ  ต.ทุ่งศรีเมือง  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

407 ” ” - จากทางหลวงหมายเลข 202  - 
บ้านโพนพอุง  ต.หินกอง  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร 

- 1,640,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 251 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

408 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายทางบ้านแดง  ต.ช้างเผือก  - 
บ้านหนองแล้ง  ต.ห้วยหินลาด 
อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  3,500  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,550,000 
(งบ อบจ.) 

ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

409 ” ” - สายทางบ้านหนองมะเหี่ยะ 
ต.จ้าปาขัน  - ทางหลวงหมายเลข 202   
อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  6,200  เมตร 

5,460,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

410 ” ” - สายบ้านหนองจอก  ต.นาใหญ่ 
อ.สุวรรณภูมิ - บ้านยางค้า  ต.กกกุง 
อ.เมืองสรวง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

2,450,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 252 - 
       แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

411 ปรับปรุง
ถนน 
ลาดยาง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านป่าม่วง  ต.นาใหญ่ – บ้านโพนดวน  
ต.หินกอง  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร 

- 1,640,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

412 ” ” - จากทางหลวงหมายเลข 215 – บ้านดงหัวเรือ 
ต.นาใหญ่  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร 

- 1,640,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

413 ” ” - สายบ้านคูดินทราย  ต.ทุ่งหลวง – 
ทางหลวงหมายเลข 2387 อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,100  เมตร 

- 2,500,000 
(งบ อบจ.) 

470,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

414 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

” - สายบ้านคุ้มใต้  ม.5  ต.สระคู – เขตพื้นที่  
ทต.สุวรรณภูมิ  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 253 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

415 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านโนนสวรรค์  ต.ทุ่งหลวง 
อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด – เขตพื้นที่ 
ต.ทุ่งกุลา  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

416 ” ” - สายบ้านหนองควายอีน้อย  ต.เมืองทุ่ง – 
บ้านหนองหูลิง  ต.ทุ่งศรีเมือง – 
ทางหลวงชนบท รอ.3048  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,070  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,531,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

417 ” ” - สายบ้านหนองควายอีน้อย   ต.เมืองทุ่ง – 
ทางหลวงหมายเลข 202  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,070  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,531,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

418 ” ” - สายบ้านคุ้มกลาง  ม.1  ต.สระคู – 
ทางหลวงชนบท รอ 6038  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

419 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านหินกอง  ต.หินกอง – เขตพื้นที่ 
ต.ดอกไม้  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,640,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

420 ” ” - สายบ้านคุ้มวัดสว่าง  ต.สระคู – เขตพื้นที่ 
ต.หินกอง  อ.สุวรรณภูมิ  (ช่วงจากสะพาน ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,140,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

421 ” ” - สายบ้านโนนสมบูรณ์  ต.ทุ่งหลวง - 
ทางหลวง ทช. สายบ้านสระสี่เหลี่ยม - 
บ้านคูดินทราย  ต.ทุ่งหลวง  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

422 ” ” - สายบ้านหนองพันมูล  ต.เมืองทุ่ง – 
ทางหลวงหมายเลข 202  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

423 ก่อสร้าง
ถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านเตย  ต.ทุ่งกุลา  อ.สุวรรณภูมิ – 
เขตพื้นที่ ต.ท่าหาดยาว  อ.โพนทราย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

424 ” ” - สายบ้านดอนแคน  ต.ทุ่งกุลา – 
บ้านโนนสะอาด  ต.ทุ่งหลวง  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

425 ” ” - สายบ้านร้านหญ้า ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 
- เขตพื้นที่ ต.กู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

426 ” ” - สายบ้านโพนทัน  ต.จ้าปาขัน – 
ทางหลวงหมายเลข 202  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 
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       แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

427 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจร
ลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบา้นปลาค้าว  ม.3  ต.จ้าปาขัน – 
บ้านเปลือย ม.1  ต.ช้างเผือก  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 
 

- 850,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

428 ” ” - สายบา้นใหม่โพธ์ิชัย  ม.10  ต.ห้วยหินลาด – 
เขตพื้นที่ ต.หัวโทน  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   7.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

575,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

429 ” ” - สายบ้านสระโพนทอง  ต.ทุ่งหลวง - เขตพื้นที่ 
ต.หินกอง  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 850,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

430 ” ” - สายบ้านหนองหูลิง  ม.5  ต.ทุ่งศรีเมือง – 
บ้านหัวดง  ม.11  ต.จ้าปาขัน  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

800,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

431 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจรลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านคูดินทราย  ต.ทุ่งหลวง 
อ.สุวรรณภูมิ – เขตพื้นที่ ต.กู่กาสิงห์ 
อ.เกษตรวิสัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 850,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

432 ” ” - สายบ้านคุ้มวัดสว่าง  ต.สระคู – 
บ้านคัดเค้า  ต.หินกอง  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

- 850,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

433 ” ” - สายทางจาก ม.2  ต.สระค ู– 
เขตพื้นที่ ต.หินกอง  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  500  เมตร 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

434 ” ” - สายบา้นส่อง  ม.4  ต.บ่อพันขัน – 
บ้านดอนก่อ ม.9  ต.ทุ่งศรีเมือง 
อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 
  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

435 ก่อสร้าง
ถนนผิว
จราจร
ลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านคุ้มวัดสว่าง  ต.สระค ู อ.สุวรรณภูมิ 
- ถนน อบจ.รอ. 1054  สายบ้านดอนยาง – 
บ้านสองชั้น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   8.00  เมตร 
ยาว  350  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 700,000 
(งบ อบจ.) 

- - ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

436 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจร
ลูกรัง 

” - สายบา้นน้้าค้าน้อย   ต.สระค ู– บ้านหมอตา 
ต.ดอกไม้  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,250,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

437 ” ” - สายบา้นหนองข่า  ต.สระค ู– เขตพื้นที่ 
ต.ดอกไม้  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,250,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

438 ” ” - สายบา้นคุ้มวัดสว่าง   ต.สระค ู– เขตพื้นที ่
ต.หินกอง  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,250,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

439 ปรับปรุง
ถนนผิว
จราจร
ลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- สายบ้านค้าแม่แส่ง  ต.ห้วยหินลาด – 
เขตพื้นที่ ต.หัวช้าง  อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 1,640,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน 
งานทาง 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

440 ” ” - สายบา้นโคกฮัง  ม.4  ต.จ้าปาขัน – 
บ้านหนองหูลิง  ม.3  ต.บ่อพันขัน 
อ.สุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  350  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 655,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

441 ” ” - สายบา้นหนองควายอีน้อย   ต.เมืองทุ่ง 
อ.สุวรรณภูมิ – ทางหลวงหมายเลข 202 
(สุวรรณภูมิ – ยโสธร) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว  1,800  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

600,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

442 ก่อสร้าง
สะพาน 
คสล. 

เพื่อให้มีสะพาน 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน
ไว้ให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป – มา
โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหัวดง 
ม.11  ต.จ้าปาขัน  อ.สุวรรณภูมิ 

ขนาดกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  50  เมตร 
 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนสะพาน
ทีก่อสร้าง 
(แห่ง) 

การสัญจรไป-มา
ของประชาชนมี
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

435 ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
ถนน สะพาน 
และอ่ืนๆ ที่อยู่
ในความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ถนนสะพานและอ่ืนๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้
การสัญจรไป – มาของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ถนนสะพานและอ่ืนๆ 
ที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจการบ ารุงรักษา
และถนนที่ด าเนินการ
โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน  114 
สายทาง 
 

60,000,000 
(งบ อบจ.) 

60,000,000 
(งบ อบจ.) 

60,000,000 
(งบ อบจ.) 

60,000,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนแห่งที่
ด าเนินการและ
ระยะทางความ
ยาวของถนนที่
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 
งานทาง 
 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1  แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 รณรงค์ป้องกัน
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ก่อนวัยอันควร 

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
และแกนน าเยาวชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ปัญหาและผลกระทบจาก
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อน
วัยอันควร 
- เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้เรื่อง
แนวทางและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
- เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมี
ความรู้มีพฤติกรรมทางเพศ
ที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อ
ป้องกันปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้ 
 

ครู แกนน าครูนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
และครู แกนน าครู
นักเรียนโรงเรียน ผู้น า
ชุมชนและแกนน าใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ปัญหาและ
ผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ก่อนวัยอันควรและมี
พฤติกรรมทางเพศที่
ถูกต้องเหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานการสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 พัฒนาแกนน า
ชุมชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

เยาวชน ผู้น าชุมชน
แกนน าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนผู้เข้ารับ
การพัฒนาแกนน า
ชุมชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
(คน) 

เยาวชน ผู้น าชุมชน
แกนน าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปไม่
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาภายใน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ภายในองค์กรให้รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ความร่วมมือภายใน
องค์กร 

บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ  
มีความสามัคคีในหมู่
คณะรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่าย 
พลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เจ้าหน้าที่กอง
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีหน้าที่
เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

การจัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าหน้าที่กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ความสามารถด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มมากขึ้น และ
สร้างความสามัคคีใน
บุคลากรด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและ
พื้นที่ใกล้เคียง 

- กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
- กองทุน
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
พลังงาน 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 จิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาล า
น้ ากับชีวิตบน
วิถีแห่งความ
พอเพียงเพื่อ
ประโยชน์และ
ความสุขของ
ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- เพื่อสืบสาน รักษา ต่อ
ยอดสร้างสุขปวงประชา
พัฒนาพื้นที่ตามแนว
พระราชด าริและพระ
ราชปณิธานพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 
- เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุข 
ของประชาชนให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ
เพื่อประเทศชาติให้มี
ความม่ันคง 

ก่อสร้างระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณ 
บึงมะอึ 
ต.สระนกแก้ว 
อ.โพนทอง 
จ.ร้อยเอ็ด   

จ านวน  10  จดุ 
ราคาจุดละ 
917,100  บาท 

9,171,000 

(งบ อบจ.) 
9,171,000 

(งบ อบจ.) 
9,171,000 

(งบ อบจ.) 
9,171,000 

(งบ อบจ.) 
ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนใน
ชุมชนเป้าหมาย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นจากการพัฒนา
ของโครงการฯ 

ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายมีความ
ความเจริญและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สร้างงานสร้างรายได้ 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
รักษาความ
สงบภายใน 
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- เพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการ
ก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 
- เพื่อป้องกันสกัดก้ันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่
ในชุมชน/หมู่บ้าน 
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 
- เพื่อสร้างเครือข่ายขยาย
แหล่งข่าว ประสานความร่วมมือ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝึกอบรม
อาสาสมัครรักษา
ความสงบภายใน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน  10  รุ่น 
รุ่นละ  100  คน 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ านวนรุ่นที่
ด าเนินการ 
ฝึกอบรม 
- ร้อยละ 80
ของกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
รักษาความสงบ
ภายใน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
ฝึกอบรมให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 
- ชุมชนปลอดอาชญากรรมมี
ความสงบเรียบร้อย ปลอดจาก
ยาเสพติดและลดสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 
- กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีจิตส านึกรักบ้านเกิด 
จะเฝ้าระวังปกป้องชุมชนของ
ตนเองให้เกิดความปลอดภัย
จากอาชญากรรม 
ปลอดยาเสพติดปลอดอุบัติเหตุ
จราจร 

- กอง
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
- ต ารวจภูธร
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 เพิ่มศักยภาพ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจผู้น าท้องถิ่น และผู้
มีส่วนเก่ียวข้องในการ
พัฒนาท้องถิ่น อาทิ 
การจัดการขยะชุมชน 
การท่องเที่ยวชุมชน 
การน าศาสตร์พระราชา 
มาปรับใช้ในการพัฒนา 
ท้องถิ่น ฯ  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้มี
บทบาทและส่วน
เก่ียวข้องในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
มีความเข้มแข็งและ
เกิดการบูรณาการ
การพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่จังหวัด 
จ านวน  2  รุ่น 
รุ่นละ  150  คน 
รวมทั้งสิ้น 300 คน 

1,300,000 

(งบ อบจ.) 
1,000,000 

(งบ อบจ.) 
1,000,000 

(งบ อบจ.) 
1,000,000 

(งบ อบจ.) 
ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
จัดการขยะชุมชน 
การท่องเที่ยว
ชุมชน น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนและอ่ืนๆ 
ในการเพิ่ม
ศักยภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีการจัดการ
ขยะเพิ่มศักยภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ ชุมชน
เข้มแข็ง บ้านเมือง
สะอาดมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีท าให้จังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นเมือง 
น่าอยู่ พัฒนาเป็นสิ่ง
ที่มีมูลค่าได้เพิ่ม
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ให้กับชุมชน
ภายในจังหวัดและ
ชุมชนเข้มแข็งมาก
ขึ้น 

- กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
- กอง 
สาธารณสุข 
- กอง 
แผนและ
งบประมาณ 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.4  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดหาป้าย
จราจรหรือ
ป้ายบอก
สถานที่ตาม
จุดเสี่ยง 
จุดอันตราย 
 

เพื่อจัดหาป้ายจราจรหรือ
ป้ายบอกสถานที่ตามจุด
เสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเป็น
สัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่
ยานพาหนะให้เกิดความ
ระมัดระวังในการใช้ถนน
ให้ลดการเกิดอุบัติเหตุและ
ลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และเพื่อเป็นการป้องกันภัย
บนท้องถนน 
 

จัดหาป้ายจราจรหรือป้าย
บอกสถานที่ตามจุดเสี่ยง 
จุดอันตรายบนถนนสาย
ต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบท
พร้อมติดตั้ง จ านวน  200
ป้ายๆ ละ  2,500  บาท 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

 

- - จ านวนป้ายที่
ด าเนินการติดตั้ง
ระบบ (ป้าย) 

ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดที่ใช้ถนนในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
มีความปลอดภัยในการใช้
ถนนลดการเกิดอุบติเหตุ
และลดการสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนที่ใช้บริการถนนที่
อยู่ในความรับผิดชอบ 
 

กอง 
ป้องกันฯ 

 

 

แบบ ผ.01 

- 270 - 
             แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกหนองหมาจอก  ต.ไพศาล 
อ.ธวัชบุรี  (บ้านเพ็ก  ม.1) 
พื้นที่ 11 ไร่ 
 

- 800,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2 ” ” - ขุดลอกหนองพังพวย บ้านอุ่มเม้า
ม.2  ต.อุ่มเม้า  อ.ธวัชบุรี 
ขนาดปากกว้าง  100  เมตร 
ยาว  100  เมตร  ลึก  4.00  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

3 ” ” - ขุดลอกหนองชาด  ม.10 
ต.ธวัชบุรี  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่ 6 ไร่ พร้อมปรับแต่ง 
รอบหนอง 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

4 ” ” - ขุดลอกหนองล่ม พื้นที่ ม.1,2,9
บ้านหัวโนน  ต.ธวัชบุรี  อ.ธวัชบุรี  
ปริมาตรดินขุด 40,000 ลบ.ม 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 271 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกบึงจิว บริเวณ เขตพื้นที่ 
ต.ธงธานี  อ.ธวัชบุรี 
จ้านวน  40  ไร ่
ปริมาตรดินขุด  300,000 ลบ.ม. 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 ” ” ขุดลอกบึงอีเตี้ย (บึงอี) 
พร้อมท้านบก้ันและประตูปิด –
เปิด 2 จุด บริเวณ ม.5 บ้านอีเตี้ย 
ต.บึงนคร  พื้นที่  40  ไร ่
ปริมาตรดินขุด  300,000 ลบ.ม. 
 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

7 ” ” - ขุดลอกบึงจิว ณ บริเวณ 
บ้านสังข์  ม.6,10  ต.บึงนคร 
อ.ธวัชบุรี 
ปริมาตรดินขุด 200,000  ลบ.ม   
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 272 -         แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกหนองบอน ในเขตพื้นที่ 
ต.ธงธานี  อ.ธวัชบุรี 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 ” ” - ขุดลอกหนองผึ้ง  บ้านดู่  ม.8  
ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่ 2 งาน 
ปริมาตรดินขุด  70,000  ลบ.ม    

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

10 ” ” - ขุดลอกหนองน้้าใสและ  
ห้วยดางเดียว บ้านโนนสะอาด  
ม.7  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่  12  ไร่ 
ปริมาตรดินขุด  200,000  ลบ.ม 

- 4,500,000 
(งบ อบจ.) 

4,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกหนองหัวลิง บ้านดู่ 
ม.8  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่  5  ไร่ 
ปริมาตรดินขุด  100,000  ลบ.ม 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

 จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

12 ” ” - ขุดลอกวังบุ่ง บ้านเก่าน้อย 
ม.6   ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่  3  ไร่  
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม   

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

13 ” ” - ขุดลอกหนองลอบ บ้านดู่  ม.6 
ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่  10  ไร่  
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

14 ” ” - ขุดลอกหนองบัวแดง 
บ้านหัวบ่อ  ม.3  ต.ไพศาล 
อ.ธวัชบุรี  พื้นที่  93  ไร่ 
ปริมาตรดินขุด  200,000  ลบ.ม 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกส่างฮอง  บ้านหัวบ่อ 
ม. 3  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่  6  ไร่  
ปริมาตรดินขุด  80,000  ลบ.ม   

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

16 ” ” - ขุดลอกหนองยางน้อย  
บ้านท่าบ่อ  ม.5  ต.ไพศาล 
อ.ธวัชบุรี  พื้นที่  50  ไร่  
ปริมาตรดินขุด  200,000  ลบ.ม 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

17 ” ” - ขุดลอกหนองสิม บ้านดอนวัว 
ม. 4  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่  4  ไร่ 
ปริมาตรดินขุด 20,000 ลบ.ม   

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

18 ” ” - ขุดลอกห้วยยางเฌอ ต.เขวาทุ่ง  
อ.ธวัชบุรี  จ้านวน  10  ไร ่

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกหนองหัวลิง บ้านหัวบ่อ  
ม.3  ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
พื้นที่  25  ไร่  
ปริมาตรดินขุด  24,000  ลบ.ม 
 

- 1,200,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

20 ” ” - ขุดลอกล้าห้วยฝั่งแดง  ต.อุ่มเม้า 
เชื่อมหนองสิม  ม.6  บ้านเก่าน้อย 
ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
ปริมาตรดินขุด 20,000 ลบ.ม 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

21 ” ” - ขุดลอกคลองส่งน้้าล้าห้วย  
ขี้หมาจอก บ้านดู่  ม.8  ต.ไพศาล 
อ.ธวัชบุรี 
ปริมาตรดินขุด 25,000 ลบ.ม 
 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

- 276 -          แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้างระบบ
ส่งน้้าท่อใต้ดิน
เพื่อการ 
เกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- จาก ม.7  บ้านโนนสะอาด 
ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
ยาว  1,600  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

23 ” ” - จาก ม.7 บ้านโนนสะอาด   
ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี 
ห้วยดางเดียว – ดอนปู่ตา
ยาว  1,600  เมตร 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

24 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
คลอง 
ส่งน้้าคลอง
ดาดคอนกรีต
ท่อระบายน้้า
และท่อลอด 

” - ข้ามคลองเขต 
ต.บึงนคร  อ.ธวัชบุรี 
ยาว  3,000  เมตร 

- 3,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอธวัชบุรี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 ก่อสร้าง
ระบบส่ง
น้้าท่อใต้
ดินเพื่อ
การ 
เกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- พื้นที่ ต.ไพศาล และใกล้เคียง 
ยาว  3,000  เมตร 

- 6,000,000 
(งบ อบจ.) 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

6,000,000 
(งบ อบจ.) 

จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

26 ก่อสร้าง 
คลอง 
ส่งน้้า 
คสล. 

” - คลองส่งน้้า คสล. เชื่อมบึงอีเตี้ย
จากโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลบึงนคร -
บึงอีเตี้ย  อ.ธวัชบุรี 
ยาว  2,000  เมตร 
 

- 4,000,000 
(งบ อบจ.) 

3,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอจังหาร) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกห้วยเดื่อ บ้านดงยาง 
ม.14  ต.ดินด้า  อ.จังหาร 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
ขนาดปากกว้าง  20  เมตร 
ยาว  480  เมตร  ลึก  3.50  เมตร 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอเมยวดี) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยแก้งกอก
ในเขตบ้านปากช่องสามัคคี ม.8 
ต.ชมสะอาด  อ.เมยวดี 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

- 280 -  
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอหนองพอก) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกห้วยโปร่ง  ม.3   
บ้านหาญไพรวัลย์  ต.โคกสว่าง 
อ.หนองพอก  
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
กว้าง  20 เมตร  ยาว  200  เมตร 
ลึก  3.00  เมตร 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอเชียงขวัญ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกหนองห่าง  บ้านคุยขนวน 
ต.เชียงขวัญ  อ.เชียงขวัญ 
ปริมาตรดินขุด  10,000  ลบ.ม 

 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

31 ” ” - ขุดลอกหนองตาปลา บ้านหมูม้น 
ต.หมูม้น  อ.เชียงขวัญ 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

32 ” ” - ขุดลอกหนองปลาเข็ง บ้านหมูม้น 
ต.หมูม้น  อ.เชียงขวัญ 
ปริมาตรดินขุด  10,000  ลบ.ม 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

33 ” ” - ขุดลอกหนองสิม  บ้านไผ่ 
ต.หมูม้น  อ.เชียงขวัญ  
ปริมาตรดินขุด  10,000  ลบ.ม 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

- 282 -  
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอโพนทราย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกท่าแสบง  บ้านสามขา 
ม.8  ต.สามขา  อ.โพนทราย 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอตลอดปีท้าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

35 ” ” - ขุดลอกกุดแคน บ้านหมากยาง 
ม.4,6  ต.สามขา  อ.โพนทราย 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

36 ” ” - ขุดลอกหนองเสือโคก 
บ้านหมากยาง ม.4,.6  ต.สามขา 
อ.โพนทราย  
ปริมาตรดินขุด 20,000 ลบ.ม 
 
 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 283 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอโพนทราย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกกุดตากล้า – บ้านสามขา 
ม.8  ต.สามขา  อ.โพนทราย 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

38 ” ” - ขุดลอกหนองกุดจับ 
บ้านเกาะแก้ว  ม.6  ต.สามขา 
อ.โพนทราย  
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

39 ” ” - จากพนังกันน้้า พร้อมถนนผิว
จราจรลูกรัง บ้านม่วงน้อย  ม.2 
ต.ท่าหาดยาว  อ.โพนทราย 
กว้าง  6.00  เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
 

- 1,080,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

- 284 -         แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอจตุรพักตรพิมาน) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งปี 

- ขุดลอกคลองฮองเหนียง 
บ้านอีโคตร  ม.1 ,2  
ต.ศรีโคตร - ม.3  ต.อีง่อง 
อ.จตุรพักตรพิมาน 
ปริมาตรดินขุด  10,000  ลบ.ม 
 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

41 ” ” - ขุดลอกหนองเดิ่น บ้านหนองตอ  
ต.หัวช้าง  อ.จตุรพักตรพิมาน
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

42 ” ” - ขุดลอกหนองดอนแคน 
บ้านหนองหน่อง  ม.5,9  ต.อีง่อง 
อ.จตุรพักตรพิมาน 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภออาจสามารถ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกห้วยใส่ไก่ด้านตะวันตก 
บ้านหน่อม  ต.หน่อม 
อ.อาจสามารถ  
ปริมาตรดินขุด  60,000  ลบ.ม 
 

- 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

- จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

44 ” ” - ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านทองหลาง 
ม.7  ต.หนองหม่ืนถ่าน 
อ.อาจสามารถ  
ปริมาตรดินขุด  80,000  ลบ.ม 
 
 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

45 ” ” - ขุดลอกหนองเลิงแซง 
บ้านโนนสมบูรณ์  ม.11  ต.หน่อม 
อ.อาจสามารถ  
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 
 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

- 286 -  
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอเสลภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกหนองเลิง  ม.7  บ้านดงแจ้ง  
ต.เหล่าน้อย  อ.เสลภูมิ 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

47 ” ” - ขุดลอกล้าห้วยกอก  ม.5 
บ้านหนองจอก  ต.เหล่าน้อย 
อ.เสลภูมิ 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอเกษตรวิสัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ปรับปรุง
แหล่งน ้า 
(ก่อสร้างฝาย
น ้าล้น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั งปี 

- บ้านเขวาหรดี ม.4  ต.ทุ่งทอง   
อ.เกษตรวิสัย 
ขนาดปากกว้าง  8.00  เมตร 
ยาว  20  เมตร 
ลึก  3.50  เมตร 
 

- 1,300,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนของการ
ก่อสร้างฝายน ้าล้น
ที่ด้าเนินการ
ก่อสร้าง (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

- 288 -  
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอโพนทอง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกล้าห้วยแล้งตอนบน 
บ้านพรมสวรรค์ ,บ้านสว่างอารมณ์
,บ้านวารี, บ้านสุขส้าราญ, 
บ้านสมสนุก  ต.พรมสวรรค์ 
อ.โพนทอง 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอตลอดปีท้า
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

50 ” ” - ขุดลอกล้าห้วยใหญ่โพนทอง  – 
บึงแหลมพยอม พร้อมก่อสร้างฝาย
น้้าล้นบ้านเกษตร ต.แวง 
อ.โพนทอง 
ปริมาตรดินขุด  100,000  ลบ.ม 
 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอทุ่งเขาหลวง) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
(ก่อสร้าง
พนังก้ันน้้า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 
 

- บริเวณตลิ่งริมแม่น้้าชี 
บ้านนางาม  ม.4  ต.บึงงาม 
อ.ทุ่งเขาหลวง 
กว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,240,000 
(งบ อบจ.) 

- จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอตลอดปีท้า
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

52 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

” - ขุดลอกกุดแขแซ บ้านดอนแก้ว 
ต.บึงงาม  อ.ทุ่งเขาหลวง 
ปริมาตรดินขุด  120,000  ลบ.ม 
 

- 2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

2,000,000 
(งบ อบจ.) 

” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

- 290 -         แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งปี 

- ขุดลอกหนองวัดป่าบ้านจอมศรี 
ม.8  ต.หนองแวง  อ.เมืองร้อยเอ็ด 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561         - 291 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกหนองสิม บ้านพระอุ้ย 
ม.4  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
กว้าง  80  เมตร  ยาว  160  เมตร 
ลึก  2.00  เมตร 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

55 ” ” - ขุดลอกหนองอาราง   บ้านหนองบัว  
ม.18  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
กว้าง  90  เมตร  ยาว  550  เมตร 
ลึก  1.50  เมตร 
 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

56 ” ” - ขุดลอกหนองไผ่  ต.ดอนโอง 
อ.โพธ์ิชัย 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

กว้าง  60  เมตร  ยาว  180  เมตร 
ลึก  2.00  เมตร 
 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- ” ” ” 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอโพธิ์ชัย) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 

- ขุดลอกบึงทรายมูล (บึงอีจ้อย)  
บ้านจ้าปา  ม.8  ต.ขามเปี้ย  อ.โพธ์ิชัย 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

กว้าง  225  เมตร  ยาว  305  เมตร 
ลึก  1.50  เมตร 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

- จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ย่ังยืน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการเกษตร  (อ าเภอสุวรรณภูมิ) 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 ปรับปรุง
แหล่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 
 

- ขุดลอกหนองโสกวังจ้อง   ม.5 
ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 
 

 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - จ้านวนแหล่งน้้าใน
การกักเก็บน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรมี
เพียงพอ (แห่ง) 
 

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ
การประกอบอาชีพ
และการเกษตรกรรม
อย่างเพียงพอตลอดปี
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

59 ” ” - ขุดลอกหนองกุดสวนยาง  ม.3 
ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

60 ” ” - ขุดลอกปากคัดเค้า ช่วงที่ 3 
บ้านดอนยาง  ต.สระค ู อ.สุวรรณภูมิ 
ปริมาตรดินขุด  20,000  ลบ.ม 

 

- 1,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” ” ” 

 

แบบ ผ.01 

- 294 -                แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.2  แผนงานการเคหะและชุมชน 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การปรับปรุง
และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
ผาหมอกมิวาย 
- อ่างเก็บน้้า
ห้วยพุงใหญ่ 
อ.หนองพอก 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
พร้อมเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 
- เพื่อรองรับจ้านวนของ
นักท่องเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่ให้มาท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
- เพื่อเป็นการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย 
- อ่างเก็บน้้าห้วยพุงใหญ่ 
อ.หนองพอก   

ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว 
ผาหมอกมิวาย – 
บ้านหนองแข้  ต.บึงงาม 
อ.หนองพอก 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6.00 เมตร
ยาว  4,300  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

5,000,000 

(งบ อบจ.) 
13,000,000 

(งบ อบจ.) 
5,000,000 

(งบ อบจ.) 
5,000,000 

(งบ อบจ.) 
จ้านวนของ
แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ด้าเนินการ
พัฒนา 
(แห่ง) 

จังหวัดร้อยเอ็ดมี
สถานที่เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมและพัฒนา
สร้างความม่ันคงใน
ชุมชนสร้างงานสร้าง
รายได้เข้าสู่จังหวัด
จากการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 วิจัยและพัฒนา 
และต่อยอด
งานวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้าง
ผู้ประกอบการ 

- เพื่อวิจัยและพัฒนา 
- การจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ การต่อยอด
งานวิจัยและพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการในการ
ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างผู้ประกอบการโดยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาในการ
ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมของพืชสมุนไพรและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวแก่ผู้ประกอบการในพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิม
สูงข้ึนตลอดจนสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและ
บริการของจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้า   
- เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชาชนและกลุ่มอาชีพให้มีความคิด
สร้างสรรค์สามารถพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่าง 

จัดท าโครงการ
งานวิจัยและ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาการ
ฝึกอบรมและ
กิจกรรมอื่นๆ 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนของ
โครงงานวิจัย
ท่ีเป็นองค์
ความรู้ท่ีจะ
สามารถน าไป
ต่อยอดน าเอา
นวัตกรรมมา
พัฒนาและ
ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์
และสามารถ
สร้างจุดขาย
ของสินค้าได้ 

จ านวนองค์ความรู้
งานวิจัยด้านพืช
และสมุนไพร/ 
การแปรรูปข้าวและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีองค์
ความรู้มีทักษะท่ีดี
สามารถน าเอา
นวัตกรรมมาพัฒนา
และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างและจุดขาย
ของสินค้าได้และ
สามารถสร้างรายได้
จากการน าเอา
เทคโนโลยีมาพัฒนา
สู่การเพิ่มยอดขาย
ของสินค้าให้เป็นท่ี
ยอมรับของสินค้าได้ 

กอง 
ส่งเสริมฯ 

  

แบบ ผ.01 
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             แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน  

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาและ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหม 

เพื่อเป็นการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ในอาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้กับ 
กลุ่มสตรีและประชาชน
ทั่วไปกิจกรรมร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
แปรรูปผ้าไหม 
 

กลุ่มอาชีพสตรี 
กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน  500  คน 

300,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่สามารถ
น าเอาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม/ตนเองได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความสามารถ
น าเอาทักษะที่ได้จาก
โครงการไปพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มตนเองได้ 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3 พัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์
ตลาดสินค้า
หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

เพื่อเป็นการพัฒนาช่องทาง
การตลาดศูนย์แสดงสินค้า
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการได้มีตลาด
ส าหรับจ าหน่ายสินค้าเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้ 

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไป 

200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

มีแหล่งจ าหน่าย
สินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์
ให้บริการ
ประชาชนได้เข้าถึง
สินค้าและบริการ 

ศูนย์แสดงจ าหน่าย
สินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์มี
ผู้สนใจเข้ามาใช้
บริการและเลือกซ้ือ
สินค้ามากขึ้น 

 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.4  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริม 
การท่องเท่ียว
ชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ท่องเท่ียวชุมชนและเป็นชุมชน
แห่งการท่องเท่ียว 
2. ฝึกอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวชุมชนให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวชุมชน
แผนพัฒนาท่องเท่ียวชุมชน
เกณฑ์มาตรฐานท่องเท่ียวชุมชน 
3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
การจัดท าแผนพัฒนาท่องเท่ียว
ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด
และเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวชุมชนให้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ 
4. จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดการะแส
การท่องเท่ียวชุมชนการซื้อสินค้า
และบริการกระจายรายได้เข้าสู่
ประชาชนฯ 

เชิงปริมาณ 
จัดท าแผนพัฒนาท่องเท่ียว
ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดไม่
น้อยกว่า  2  ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ท่องเท่ียวชุมชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนและเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเท่ียวชุมชนให้เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ เกิดกระแส
การท่องเท่ียวชุมชน การซื้อ
สินค้าและบริการกระจาย
รายได้เข้าสู่ภาคประชาชน
กระตุ้นเศรษฐกิจและมี
ภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านการ
ท่องเท่ียวและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดร้อยเอ็ด 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

1,000,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

1. แหล่งท่องเท่ียวชุมชน
ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ท่องเท่ียวชุมชนและ 
ได้รับการพัฒนาเป็น 
แหล่งท่องเท่ียว 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับการท่องเท่ียว
ชุมชนแผนพัฒนา
ท่องเท่ียวชุม 
3. เกิดแผนพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวชุมชนและเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ 
4. เกิดกระแสการ
ท่องเท่ียวชุมชนและการ
ซื้อสินค้าและบริการเกิด
การกระจายรายได้สู่ชุมชน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การขนถ่ายขยะ
อันตรายชุมชน
เพื่อน าส่งไปก าจัด
อย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ 
 
 

เพื่อจัดการรณรงค์
และส่งเสริมการคัด
แยกขยะอันตราย
ชุมชนเพื่อรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชน
ในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดและน าส่ง 
สู่การน าไปก าจัด 
ที่ถูกวิธี 
 

จัดการขยะอันตราย
ชุมชนที่มีในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยการว่าจ้าง
บริษัทเอกชนให้
ด าเนินการน าส่งไปสู่
การก าจัดที่ถูกวิธี 
ณ สถานที่ก าจัดที่มี
ใบอนุญาต
ประกอบการ 
 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

ปริมาณของเสีย
อันตรายชุมชนที่
น าส่งไปก าจัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
4 ตันต่อปี 

ปริมาณขยะอันตราย
ของชุมชนในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดมี
จ านวนที่ลดลง
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นปลอดภัย
จากสารพิษที่อาจ
ตกค้างจากขยะ
อันตรายชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบ
บ าบัดสิ่งปฏิกูล 
ตามแนว 
พระราชด าริ 
 

- เพื่อสร้างระบบบ าบัด
สิ่งปฏิกูลตามแนว
พระราชด าริให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
- เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล
ออกสู่ส่ิงแวดล้อม  
- เพื่อน ากากตะกอน
น าไปใช้เป็นปุ๋ยหมัก 
 

ก่อสร้างระบบบ าบัด 
สิ่งปฏิกูลตามแนว
พระราชด าริ   
จ านวน  1  แห่ง   
โดยด าเนินการในเขต
พื้นที่ ทต.เมืองสรวง   
อ.เมืองสรวง 
 

- 4,069,000 
(งบ อบจ.) 

- - รถสูบสิ่งปฏิกูล
ในพื้นที่เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80 

- รถสิ่งปฏิกูลมีสถานที่ใน
การบ าบัดสิ่งปฏิกูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
- คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ป้องกันการเกิดโรคจากสิ่ง
ปฏิกูลได้ 
- มีปุ๋ยหมักที่ได้จากการ
ตกตะกอนสามารถใช้เป็น
สารบ ารุงดินได้ 

- กอง 
สาธารณสุข 

- กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
- กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมการ
จัดการขยะ
อันตราย
ชุมชน 

เพื่อฝึกอบรมการจัดการ
ขยะอันตรายชุมชน
ให้แก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่
จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจวิธีการ
จัดการขยะอันตรายที่
เกิดจากชุมชน 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป 

- 200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม (ครั้ง) 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
มีจิตส านึกในการคัดแยก
ขยะอันตรายชุมชนและ
สามารถบริหารจัดการ
ขยะอันตรายชุมชนได้ 

กอง 
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนทุ่งกุลา
ประชานุสรณ์ 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน
ตลอดจนการ
ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
อาคารสถานที่และ
การจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาของ
โรงเรียนทุ่งกุลา
ประชานุสรณ์ 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว  120 เมตร 
เชื่อมโรงฝึกงาน 
 
- ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ 
ขนาด 30×34×12  เมตร 
จ านวน  1  หลัง 
 
- ก่อสร้างหลังคาทางเท้า 
ยาว  200  เมตร 
 
- ก่อสร้างระบบน้ ากิจกรรม
เกษตรผสมผสานโรงเรียน 
 
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าซึม
ด้วยการปูแผ่น HDPE 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

432,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
 

2,667,100 
(งบ อบจ.) 

 
 
 

500,000 
(งบ อบจ.) 

 
100,000 

(งบ อบจ.) 
 

300,000 
(งบ อบจ.) 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

500,000 
(งบ อบจ.) 

 
100,000 

(งบ อบจ.) 
 

- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

500,000 
(งบ อบจ.) 

 
100,000 

(งบ อบจ.) 
 

- 

จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน 
ทุ่งกุลาประชา
นุสรณ์ที่ได้รับ
การสนับสนุน
จากการบริการ
ต่างๆ (คน) 
 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลา
ประชานุสรณ์มีวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาสิ่งก่อสร้าง
และอาคารสถานที่ที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนท าให้เป็น
การเพิ่มศักยภาพในการ
เรียนรู้และการเรียน 
การสอนของโรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 
ทุ่งกุลาประชา

นุสรณ์ 
 
” 
 
 
 
 
 
” 
 
 
” 
 
 
” 

  

แบบ ผ.01 

- 302 -                แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 สนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนขี้เหล็ก
พิทยาคม 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน
ตลอดจนการ
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง
อาคารสถานที่
และการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษาของ
โรงเรียนขี้เหล็ก
พิทยาคม 

- ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
โรงเรียนพร้อมท่อระบายน้ า 
ลอดใต้ถนน  จ านวน  2  จุด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร
ยาว  183  เมตร  
- ซ่อมเปลี่ยน ปรับปรุงฝ้าเพดาน
อาคารเรียน 
- ค่าปรับปรุงระบบประปา 
ซ่อมเดินระบบประปาท่อพีวีซี 
ขนาด 2 น้ิว  ยาว  1,077  เมตร 
ขนาด 1 น้ิว  ยาว  88  เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ก๊อกน้ าประตูน้ า
อ่ืนๆ 
- ต่อเติมหลังคาครอบบันได 
อาคารเรียน 1 
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุง 
สนามบาสเกตบอล 

310,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

310,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
 

300,000 
(งบ อบจ.) 
260,000 

(งบ อบจ.) 
 
 
 
 

120,000 
(งบ อบจ.) 

65,000 
(งบ อบจ.) 

310,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
 

300,000 
(งบ อบจ.) 
260,000 

(งบ อบจ.) 
 
 
 
 

120,000 
(งบ อบจ.) 

65,000 
(งบ อบจ.) 

310,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
 

300,000 
(งบ อบจ.) 
260,000 

(งบ อบจ.) 
 
 
 
 

120,000 
(งบ อบจ.) 

65,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน 
ขี้เหล็ก 
พิทยาคม 
ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
การบริการ
ต่างๆ (คน) 
 

นักเรียนโรงเรียนขี้เหล็ก
พิทยาคมมีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
สิ่งก่อสร้างและอาคาร
สถานที่ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนท าให้
เป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การเรียนรู้และการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 
ขี้เหล็ก 

พิทยาคม 
 
 
” 
 
” 
 
 
 
 
 
” 
 
” 
 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561            - 303 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 สนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนขี้เหล็ก
พิทยาคม 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน
ตลอดจนการ
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง
อาคารสถานที่
และการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษาของ
โรงเรียนขี้เหล็ก
พิทยาคม 

- ค่าทาสีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร 
 
- ค่าติดตั้ง ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า 
ปลั๊กสวิทช์ สายไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 
- โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  
 
 
- โครงการจัดท าระบบ Server 
School 
 
- โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- 
 
 
- 
 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

700,000 
(งบ อบจ.) 

 
500,000 

(งบ อบจ.) 
 

250,000 
(งบ อบจ.) 

 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 

 
100,000 

(งบ อบจ.) 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 

700,000 
(งบ อบจ.) 

 
500,000 

(งบ อบจ.) 
 

200,000 
(งบ อบจ.) 

 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 

 
100,000 

(งบ อบจ.) 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 

700,000 
(งบ อบจ.) 

 
500,000 

(งบ อบจ.) 
 

200,000 
(งบ อบจ.) 

 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 

 
100,000 

(งบ อบจ.) 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน 
ขี้เหล็ก 
พิทยาคม 
ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
การบริการ
ต่างๆ (คน) 
 

นักเรียนโรงเรียนขี้เหล็ก
พิทยาคมมีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
สิ่งก่อสร้างและอาคาร
สถานที่ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนท าให้
เป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การเรียนรู้และการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 
ขี้เหล็ก 

พิทยาคม 
” 
 
 
” 
 
 
 
” 
 
 
” 
 
 
” 
 

  

แบบ ผ.01 

- 304 -            แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน
ตลอดจนการ
ปรับปรุง บ ารุง 
รักษา ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างอาคาร
สถานที่และการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
ของโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- ก่อสร้างร่องระบายน้ าบริเวณ 
รอบหอพักขนาดกว้าง  60 เซนติเมตร 
ยาว  300  เมตร 
 
- ก่อสร้างเสาธงประจ าโรงเรียน 
 
 
- ก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬา  
อเนกประสงค์ 
 
- ก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬา อบจ.รอ. 
 
 
- ค่าปรับปรุงสนามกีฬา 2 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

270,000 
(งบ อบจ.) 

 
 

200,000 
(งบ อบจ.) 

 
3,000,000 

(งบ อบจ.) 
 

3,500,000 

(งบ อบจ.) 
 
1,000,000 

(งบ อบจ.) 
 
 

270,000 
(งบ อบจ.) 

 
 

200,000 
(งบ อบจ.) 

 
3,000,000 

(งบ อบจ.) 
 

3,500,000 

(งบ อบจ.) 
 

1,000,000 

(งบ อบจ.) 
 

270,000 
(งบ อบจ.) 

 
 

200,000 
(งบ อบจ.) 

 
3,000,000 

(งบ อบจ.) 
 

3,500,000 

(งบ อบจ.) 
 

1,000,000 

(งบ อบจ.) 
 

จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน 
กีฬาองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
การบริการ
ต่างๆ (คน) 
 

นักเรียนโรงเรียน
กีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
มีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาสิ่งก่อสร้าง
และอาคารสถานที่ที่
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนท า
ให้เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้และการเรียน
การสอนของ
โรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 
กีฬาองค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
” 
 
 
” 
 
 
” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561       - 305 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน
ตลอดจนการ
ปรับปรุง บ ารุง 
รักษา ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างอาคาร
สถานที่และการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
ของโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- ก่อสร้างห้องพยาบาล 
 
- ก่อสร้างประตูโรงเรียนและรั้วหน้า
โรงเรียน 
- ก่อสร้างบาทวิถีภายในโรงเรียน 
 
- จัดท าห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 
- จัดท าห้อง Smart E-Classroom 
 
- จัดท าสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  
 
- ก่อสร้างห้องประชุมโรงเรียน 
 
- จัดท าห้องเชิดชูเกียรติ 
 
- จัดท าห้องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

200,000 
(งบ อบจ.) 
1,000,000 

(งบ อบจ.) 
500,000 

(งบ อบจ.) 
- 
 
- 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 

- 
 
- 
 
- 

200,000 
(งบ อบจ.) 
350,000 

(งบ อบจ.) 
500,000 

(งบ อบจ.) 
1,800,000 

(งบ อบจ.) 
- 
 

100,000 
(งบ อบจ.) 
400,000 

(งบ อบจ.) 
300,000 

(งบ อบจ.) 
- 

200,000 
(งบ อบจ.) 
350,000 

(งบ อบจ.) 
500,000 

(งบ อบจ.) 
1,800,000 

(งบ อบจ.) 
700,000 

(งบ อบจ.) 
100,000 

(งบ อบจ.) 
400,000 

(งบ อบจ.) 
300,000 

(งบ อบจ.) 
500,000 

(งบ อบจ.) 

จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน 
กีฬาองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
การบริการ
ต่างๆ (คน) 
 

นักเรียนโรงเรียน
กีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
มีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาสิ่งก่อสร้าง
และอาคารสถานที่ที่
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนท า
ให้เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้และการเรียน
การสอนของ
โรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 
กีฬาองค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
” 
 
” 
 
” 
 
” 
 
” 
 
” 
 

  

แบบ ผ.01 

- 306 -             แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน
ตลอดจนการ
ปรับปรุง บ ารุงรัก
ษาซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างอาคาร
สถานที่และการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
ของโรงเรียนกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- คา่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) 
- ก่อสร้างโรงจอดรถ 
 
- ก่อสร้างและพัฒนาห้องสมุด 
 
 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
แหล่งเรียนรู้ 
 
- ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปประจ า
โรงเรียน ขนาด 3×3×1.5  เมตร 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

1,224,000 

(งบ เงิน
อุดหนุน) 

 
94,000 

(งบ อบจ.) 
100,000 

(งบ อบจ.) 
 

400,000 
(งบ อบจ.) 

 
52,000 

(งบ อบจ.) 
 

1,296,000 

(งบ เงิน
อุดหนุน) 

 
- 
 
- 
 
 

400,000 
(งบ อบจ.) 

 
- 

1,344,000 

(งบ เงิน
อุดหนุน) 

 
- 
 
- 
 
 

400,000 
(งบ อบจ.) 

 
- 

จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน 
กีฬาองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
การบริการ
ต่างๆ (คน) 
 

นักเรียนโรงเรียน
กีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
มีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาสิ่งก่อสร้าง
และอาคารสถานที่ที่
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนท า
ให้เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้และการเรียน
การสอนของ
โรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 
กีฬาองค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
” 
 
 
” 
 
 
” 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดตั้งศูนย์ดิจิทัล
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- เพื่อจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไว้ให้บริการแก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน 
 

ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

- 50,000 
(งบ อบจ.) 

50,000 
(งบ อบจ.) 

50,000 
(งบ อบจ.) 

ระดับความพึง
พอใจของผู้มา
ใช้บริการ 

ประชาชนที่ใช้
บริการมีความรู้ 
และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิลทัล 
ในการพัฒนา 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนได้ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

แบบ ผ.01 

- 308 -            แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
โครงการอุทยาน 
การเรียนรู้
ร้อยเอ็ด 
 

เพื่อจัดหาและสนับสนุน
การให้บริการของโครงการ
อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด
เพื่อรองรับการให้บริการ
แก่นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไปเพื่อให้
ผู้ใช้บริการเกิดประโยชน์ใน
การเรียนรู้มีความสะดวก 
สบายในการใช้บริการ 
 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่อาคารอุทยาน
การเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดังน้ี 
- ติดตั้งผ้าม่าน 
- ซ่อมแซมห้องน้ า 
- ปรับปรุงประตูอุทยานการ
เรียนรู้ 
- เทพื้นบริเวณโดยรอบ
อาคารอุทยานการเรียนรู้ 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

500,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนของ 
ผู้เข้าใช้บริการ
ตามโครงการ
อุทยานการ
เรียนรู้ร้อยเอ็ด 
(คน) 

อุทยานการเรียนรู้
ร้อยเอ็ด มีความ
พร้อมในการ
ให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการสร้างความพึง
พอใจและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
และการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียน 
โพธ์ิทอง 
พิทยาคม 

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนตลอดจนการ
ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
อาคารสถานที่และการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ของโรงเรียน 
โพธ์ิทองพิทยาคม 

- คา่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 
 
- ก่อสร้างหลังคาโดมสนามฟุตซอล  
จ านวน  1  หลัง 
 
- ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด  
บริเวณถนนด้านหน้าโรงจอดรถ  
กว้าง 0.40  เมตรยาว 115  เมตร 
ลึก  0.50  เมตร 
 

- ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน 
 
- ปรับปรุงฐานเสาธงประจ า
โรงเรียน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 

954,400 
(งบ เงิน
อุดหนุน) 

 
250,000 
(งบ เงิน
อุดหนุน) 

3,250,000 

(งบ อบจ.) 
 

250,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
 

50,000 
(งบ อบจ.) 
100,000 

(งบ อบจ.)  

954,400 
(งบ เงิน
อุดหนุน) 

 
250,000 
(งบ เงิน
อุดหนุน) 

- 
 
 

250,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
 

50,000 
(งบ อบจ.) 
100,000 

(งบ อบจ.)  

954,400 
(งบ เงิน
อุดหนุน) 

 
250,000 
(งบ เงิน
อุดหนุน) 

- 
 
 

250,000 
(งบ อบจ.) 

 
 
 

50,000 
(งบ อบจ.) 
100,000 

(งบ อบจ.)  

จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน 
โพธ์ิทอง 
พิทยาคมที่
ได้รับการ
สนับสนุนจาก
การบริการ
ต่างๆ (คน) 
 

นักเรียนโรงเรียนโพธ์ิ
ทองพิทยาคมมีวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาสิ่งก่อสร้าง
และอาคารสถานที่ที่
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนท า
ให้เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้และการเรียน
การสอนของ
โรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 
โพธ์ิทอง
พิทยาคม 

 
” 
 
 
” 
 
 
” 
 
 
 
 

” 
 
” 
 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
และการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียน 
โพธ์ิทอง 
พิทยาคม 

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนตลอดจนการ
ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
อาคารสถานที่และการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ของโรงเรียน 
โพธ์ิทองพิทยาคม 

- โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียน 
 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก 
การอ่านในสถานศึกษา  

- 
 

 
- 
 

150,000 
(งบ อบจ.) 

 
50,000 

(งบ อบจ.) 

150,000 
(งบ อบจ.) 

 
50,000 

(งบ อบจ.) 
 

150,000 
(งบ อบจ.) 

 
50,000 

(งบ อบจ.) 

จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียน 
โพธ์ิทอง 
พิทยาคมที่
ได้รับการ
สนับสนุนจาก
การบริการ
ต่างๆ (คน) 
 

นักเรียนโรงเรียนโพธ์ิ
ทองพิทยาคมมีวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาสิ่งก่อสร้าง
และอาคารสถานที่ที่
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนท า
ให้เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้และการเรียน
การสอนของ
โรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 
โพธ์ิทอง
พิทยาคม 

” 
 
 
” 
 

  

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการคน
เก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด มีความ
ตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้
ด้านวิชาการอยู่เสมอ เพื่อให้การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  
- ส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
ความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 
- ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 
อบจ.ร้อยเอ็ด 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวนของ
นักเรียนและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนโรงเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 
มีความตื่นตัวในการ
ค้นคว้าหาความรู้
ทางด้านวิชาการอยู่
เสมอ เพื่อให้การจัด
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น นักเรียนที่มี
ความสามารถได้มี
โอกาสแสดง
ความสามารถ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
 

- กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- โรงเรียนใน
สังกัด อบจ.

ร้อยเอ็ด 

  

แบบ ผ.01 

- 312 -                แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ไบโอแก๊สเพื่อ
การศึกษาและ
พลังงาน 

เพื่อติดตั้งระบบไบโอแก๊ส 
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
เศรษฐกิจและกิจกรรม 
ลดการเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ติดตั้งระบบไบโอแก๊ส 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน  3  แหล่งเรียนรู ้
ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนโพธ์ิทอง 
พิทยาคม 
2. โรงเรียนทุ่งกุลาประชา 
นุสรณ์ 
3. โรงเรียนขี้เหล็ก 
พิทยาคม 

- 450,000 
(งบ อบจ.) 

450,000 
(งบ อบจ.) 

- จ านวนของ
แหล่งเรียนรู้ที่
ก่อสร้าง 

- ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน 
- ได้รับพลังงานที่มีความ
สะอาดใช้หมุนเวียนได้
อย่างไม่จ ากัด 
- ลดค่าใช้จ่ายใน
โรงเรียน 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เรื่องพลังงานทดแทน 
 

-กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- โรงเรียนใน
สังกัด อบจ.

ร้อยเอ็ด 

 

แบบ ผ.01 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การปรับปรุง
และพัฒนา
สนามกีฬา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ตลอดจนการ
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง
อาคารสถานที่
และอ่ืนๆ ของ
สนามกีฬา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ปรับปรุงอาคารพลศึกษา  ดังน้ี 
1. ซ่อมเปลี่ยนหลังคาเมทัลชิด 
2. ติดตั้งตาข่ายกันนกด้านใน
อาคาร 
3. ซ่อมเปลี่ยนผนังและประตู
หอ้งพักนักกีฬา 
4. ทาสีภายในและภายนอก 
5. ปรับปรุงพื้นที่ด้านนอก
อาคาร (ก้ันห้อง เทพื้นติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง) 
6. ติดตั้งสกอร์บอร์ดระบบ LED 
7. ซ่อมเปลี่ยนพื้นยางตาม
มาตรฐานการแข่งขัน 
8. ปรับปรุงระบบน้ าภายในอาคาร
และนอกอาคารและอ่ืนๆ 
 

- 820,000 
(งบ อบจ.) 

1,700,000 
(งบ อบจ.) 

1,700,000 
(งบ อบจ.) 

ระดับความพึง
พอใจของผู้มา
ใช้บริการสนาม
กีฬาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่
ใกล้เคียงที่ใช้บริการ
สนามกีฬาจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้รับความพึง
พอใจในการใช้บริการ
สนามกีฬาจังหวัด
ร้อยเอ็ดและท าให้มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
 

- กองช่าง 
- กอง
การศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การปรับปรุง
และพัฒนา
สนามกีฬา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
ตลอดจนการ
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง
อาคารสถานที่
และอ่ืนๆ ของ
สนามกีฬา
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 ดังน้ี 
1. ปรับปรุงพื้นหญ้าสนามฟุตบอล 1 
2. ปรับปรุงระบบน้ าสนามฟุตบอล 1 
3. ปรับปรุง ซ่อมแซมลู่ว่ิงสนาม
ฟุตบอล 1 
4. ติดตั้งสกอร์บอร์ด ชนิด LED 
สนามฟุตบอล 1 
5. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตาม
มาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ 
(1,200 lux) 

- 7,500,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระดับความพึง
พอใจของผู้มา
ใช้บริการสนาม
กีฬาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดและ
พื้นที่ใกล้เคียงที่ใช้
บริการสนามกีฬา
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับ
ความพึงพอใจในการใช้
บริการสนามกีฬา
จังหวัดร้อยเอ็ดและท า
ให้มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
 

- กองช่าง 
- กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการ
บรรพชา
สามเณรและ
บวชศิลจาริณี 
ภาคฤดูร้อน
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการบรรพชาสามเณร
และบวชศิลจาริณี 
ภาคฤดูร้อน 
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เยาวชนได้
ตระหนักถึงหลักปฏิบัติตาม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา  
- เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ยั่งยืนสืบไป 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในช่วงปิด 
ภาคเรียน 

- ส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดงานบรรพชา
สามเณรและบวชศิลจาริณี
ภาคฤดูร้อนทั้งฝ่าย
ธรรมยุตและมหานิกาย
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 
- เยาวชนและประชาชน 
ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

- 300,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการท านุบ ารุงศาสนา
และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชน ตระหนักถึงหลัก
ปฏิบัติตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนา สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่อย่าง
ยั่งยืนสืบไป  รวมทั้งเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ในช่วงฤดูปิดภาคเรียน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายจัด
เลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด
และนายก
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดและนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

การจัดเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

- - 45,000,000 
(งบ อบจ.) 

45,000,000 
(งบ อบจ.) 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดและนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ท าให้การบริหารงาน
การจัดการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

กองกิจการ
สภาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ก่อสร้าง
อาคาร
ส านักงาน
องค์การ
บริหาร
ส่วน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. เพื่อให้มีพื้นที่ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอเหมาะสม สะดวกและ
รวดเร็ว 
2. เพื่อลดภาระของประชาชนในการ
ติดต่อราชการ เน่ืองจากเป็นการรวม
ส่วนราชการที่กระจายอยู่ตามสถานที่
ต่างๆ ให้รวมศูนย์อยู่ที่เดียวกัน 
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับ
บริการและติดต่อราชการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
4. เพื่อท าให้การประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่ดีท าให้การให้บริการ
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดดี
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 
1  หลัง 
โดยด าเนินการ
ก่อสร้างภายใน
บริเวณตลาดนัด-
โคกระบือ   
ต.นิเวศน์ 
อ.ธวัชบุรี 

- 100,000,000

(งบ อบจ.) 
50,000,000

(งบ อบจ.) 
50,000,000

(งบ อบจ.) 
จ านวนอาคารที่
ด าเนินการ
ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
(หลัง) 

1. มีพื้นที่ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
สะดวก และรวดเร็ว 
2. ลดภาระของประชาชนใน
การติดต่อราชการเน่ืองจาก
เป็นการรวมส่วนราชการที่
กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ
ให้รวมศูนย์อยู่ที่เดียวกัน 
3. ประชาชนติดต่อราชการ
อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 
4. ท าให้การประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการสังกัด
อบจ.รอ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
5. มีสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่ดี ท าให้การ
บริการประชาชนในเขตของ 
อบจ.รอ. ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4  เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่ดาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมหลักสูตร
สัญญาประชาคม
เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดอง 

เพื่อให้สัญญา
ประชาคมได้รับการ
ยอมรับและน าไปสู่
ความสงบเรียบร้อย
ของสังคม 

นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดและ
โรงเรียนอ่ืนๆ ในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- 500,000 
(งบ อบจ.) 

 

500,000 
(งบ อบจ.) 

 

500,000 
(งบ อบจ.) 

 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจสัญญา
ประชาคม 
สัญญาใจไทย 
ทั้งชาติมากขึ้น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
สัญญาประชาคมเพื่อสร้าง
ความปรองดองมากขึ้น  

กอง 
กิจการสภาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1  การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
6.3  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ขององค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้าง 
ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด  ดังน้ี 
- ค่าก่อสร้างห้องน้ าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอโพนทอง 
 
- ปรับปรุงยกระดับพื้นที่บริเวณ
ชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ าเภอโพนทอง 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

650,000 
(งบ อบจ.) 

 
260,000 

(งบ อบจ.) 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

- จ านวนห้องสุขา
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอ
โพนทองที่ได้รับ
การปรับปรุงและ
ได้มาตรฐานตาม
หลักวิชาการงาน
ช่าง 
- จ านวนแห่งที่
ปรับปรุง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีการ
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ได้
มาตรฐานตามหลัก
วิชาการงานช่างและ
สามารถรองรับการ
ให้บริการแก่
ประชาชนที่มาใช้
บริการที่สะอาดและ
ถูกต้องตามหลัก
อนามัยได้ 

- กองช่าง 
- สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
อ าเภอ 
โพนทอง 

 

แบบ ผ.01 

- 320 -         แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ       

   คุณภาพชีวติ

   2.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0 1 2,223,000 1 2,223,000 0 0 2 4,446,000

   2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 0 0 1 100,000 0 0 0 0 1 100,000

รวม 0 0 2 2,323,000 1 2,223,000 0 0 3 4,546,000

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   3.1 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 1 100,000 0 0 0 0 1 100,000

รวม 0 0 1 100,000 0 0 0 0 1 100,000

รวมทัง้สิ้น 0 0 3 2,423,000 1 2,223,000 0 0 4 4,646,000

รวม  4  ปีป ี 2562

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครัง้ที ่3) พ.ศ. 2561

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564

"- 321 -

สรุปแบบ ผ.02

2561
. 

ศ.
พ) 

3
ครั้งที่ 

(
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

. 
รอ.

อบจ
) 

2564
-1

6
25.

ศ.
พ(

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

) 
2

256
 - 

60
25
.ศ

.พ
(

แผนพัฒนาสามปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
' - 127 -

                                            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- 45 -



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
2556
 -

25543 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 

                           
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -

2554 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 - 

47 -
- 48 -

  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -

25543 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -

2554 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 

                                
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -

2554 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 - 49 -

                                
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 - 50 -

- 49 -
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -

2554 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

รวม  4  ปีป ี 2562
ยทุธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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32 -
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32 -
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32 -
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32 -
- 32 -

- 32 -
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32 -
- 32 -

- 32 -



32 -
- 32 -

- 32 -



32 -
- 32 -

- 32 -



32 -
- 32 -

- 32 -



32 -
- 32 -

- 32 -



32 -
- 32 -

- 32 -



32 -
- 32 -

- 32 -



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานการสาธารณสุข 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุดหนุน 

2561 
(บาท 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท 

1 ประชารัฐ 
ร่วมใจ 
ขจัดภัย 
ยาเสพติด
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ค้นหาผู้เสพยาเสพติด
ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วน
ราชการ หน่วยงาน 
อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
 พระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชนทั่วไป สร้าง
กระแสสังคมสร้าง 
การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
สร้างองค์ความรู้แก่ชุด
ปฏิบัติการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วน
ราชการ หน่วยงาน 
อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
พระภิกษุ สารเณร
ประชาชนทั่วไปและ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดระดับอ าเภอ 
ระดับต าบลและอ่ืนๆ 

- 2,000,000 

(งบ อบจ.) 
2,000,000 

(งบ อบจ.) 
2,000,000 

(งบ อบจ.) 
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
และให้ความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติดและ
สมัครใจเข้ารับ
การตรวจสาร
เสพติดใน
ปัสสาวะ
มากกว่า 
ร้อยละ 80 

เจ้าหน้าที่รัฐ 
ทุกส่วนราชการ
หน่วยงาน 
อปท. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน
พระภิกษุ สารเณร 
และประชาชน
ทั่วไปมีความเข้าใจ
และมามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กอง 
สาธารณสุข 

ต ารวจภูธร
จังหวัด 
ร้อยเอ็ด 

 

แบบ ผ.02 

- 322 -  
  แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุดหนุน 

2561 
(บาท 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท 

1 ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
รักษาความ
สงบภายใน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- เพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหาการก่ออาชญากรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชน 
- เพื่อป้องกันสกัดก้ันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดไม่ให้
เข้าสู่ในชุมชน/หมู่บ้าน 
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 
- เพื่อสร้างเครือข่ายขยาย
แหล่งข่าว ประสานความ
ร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

ฝึกอบรม
อาสาสมัครรักษา
ความสงบภายใน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

- 2,223,000 

(งบ อบจ.) 
2,223,000 

(งบ อบจ.) 
- - ร้อยละ 80

ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
รักษาความ
สงบภายใน 
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
ฝึกอบรมให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย
เข้าร่วมกิจกรรมในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน 
- ชุมชนปลอดอาชญา 
กรรมมีความสงบเรียบร้อย
ปลอดจากยาเสพติดและ
ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร 
- กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีจิตส านึกรัก  
บ้านเกิด จะเฝ้าระวัง
ปกป้องชุมชนของตนเอง  
ให้เกิดความปลอดภัย 
จากอาชญากรรมปลอดยา
เสพติดปลอดอุบัติเหตุ
จราจร 

กอง 
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

สถานี
ต ารวจภูธร
เมือง
ร้อยเอ็ด 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานการพาณิชย์ 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุดหนุน 

2561 
(บาท 

2562 
(บาท 

2563 
(บาท 

2564 
(บาท 

1 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
ธวัชบุรี 

เพื่อติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอธวัชบุรี 
เพื่อติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า  ขนาด  30  KVA 
จ านวน  1  ลูก 
ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ 
อ าเภอธวัชบุรี 

- 100,000 
(งบ อบจ.) 

- - ร้อยละของ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ติดตั้ง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมี
ระบบไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐานตามหลัก
วิชาการช่าง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
อ าเภอ 
ธวัชบุรี 
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แบบ ผ.02 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 79 549,280,100 79 549,280,100 79 549,280,100 79 549,280,100 316 2,197,120,400

      รวม 79 549,280,100 79 549,280,100 79 549,280,100 79 549,280,100 316 2,197,120,400

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ       

    คุณภาพชีวติ
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

      3.1 แผนงานการเกษตร 5 72,848,090 5 72,848,090 5 72,848,090 5 72,848,090 20 291,392,360
      3.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 1 7,500,000 1 7,500,000 1 7,500,000 1 7,500,000 4 30,000,000

รวม 6 80,348,090 6 80,348,090 6 80,348,090 6 80,348,090 24 321,392,360

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร       

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา        

     ศาสนาและวฒันธรรม
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร      

    การเมือง การปกครอง
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รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทัง้สิ้น 85 629,628,190 85 629,628,190 85 629,628,190 85 629,628,190 340 2,518,512,760

รวม  4  ปีป ี 2562

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครัง้ที ่3)  องค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด

ยทุธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด
) 

3
ครั้งที ่

(
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

)
2564

-
2561
.ศ

.พ
(

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

สรุปแบบ ผ.04









รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  3) พ.ศ.2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

สายบ้านหนองโทน  หมู่ที่ 4  
ต าบลแคนใหญ่  - บ้านเล้า 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแก้ว  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,055 เมตร  
หนา 0.50 เมตร 

9,176,000 9,176,000 9,176,000 9,176,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
แคนใหญ่ 

อ.เมืองร้อยเอ็ด 

อบจ.รอ. 

 

แบบ ผ.04 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เสริมผิว
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ 
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านเหล่ากล้วย  หมู่ที่ 6  
ต าบลเหนือเมือง  อ าเภอ 
เมืองร้อยเอ็ด –  
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 7  
ต าบลหมูม้น  อ าเภอเชียงขวัญ   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  3,000  เมตร 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
เหนือเมือง 

อ.เมืองร้อยเอ็ด 

อบจ.รอ. 

3 ซ่อมสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Para Cape 
Seal 

” สายบ้านเขวา  หมู่ที่ 10  
ต าบลหนองแวง –  
บ้านหนองตาไก้   
หมู่ที่ 16  ต าบลสีแก้ว  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร  
ยาว  1,525  เมตร 
 

4,144,000 4,144,000 4,144,000 4,144,000 ” ” ทต.สีแก้ว 
อ.เมืองร้อยเอ็ด 

” 

แผนพัฒ
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แบบ ผ.04 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 เสริมผิว
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านสีแก้ว หมู่ที่ 1   
ต าบลสีแก้ว  อ าเภอ 
เมืองร้อยเอ็ด  - บ้านอนามัย 
หมู่ที่ 2 ต าบลผักแว่น   
อ าเภอจังหาร   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร   
ยาว 2,000 เมตร 
 
 

4,134,000 4,134,000 4,134,000 4,134,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ผักแว่น 
อ.จังหาร 

อบจ.รอ. 

5 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

” สายบ้านดู่น้ า  หมู่ที่ 9   
ต าบลปาฝา  – บ้านเหล่างิ้ว  
หมู่ที่ 1  ต าบลจังหาร   
อ าเภอจังหาร   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  980  เมตร 
 
 

4,113,000 4,113,000 4,113,000 4,113,000 ” ” ทต.จังหาร 
อ.จังหาร 

” 

แบบ ผ.04 

- 328 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านกอกแก้ว  หมู่ที่ 2  
ต าบลดงสิงห์ – บ้านโต้น   
หมู่ที่ 6  ต าบลจังหาร   
อ าเภอจังหาร  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  5 เมตร   
ยาว  1,525  เมตร 
 

5,523,000 5,523,000 5,523,000 5,523,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.ดงสิงห์ 
อ.จังหาร 

อบจ.รอ. 

7 ซ่อมสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร
Asphaltic  
Concrete 
โดยวิธี
Pavement 
In – Place 
Recycling 
 

” สายบ้านเมืองน้อย  
หมู่ที่ 1  ต าบลเมืองน้อย - 
บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองไผ่   
อ าเภอธวัชบุรี   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร   
ยาว 6,500 เมตร 

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ” ” อบต. 
หนองไผ่ 
อ.ธวัชบุรี 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 329 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 
 
 

ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านอุ่มเม้า  หมู่ที่ 2   
ต าบลอุ่มเม้า  – บ้านเก่าน้อย   
หมู่ที่ 6  ต าบลไพศาล   
อ าเภอธวัชบุรี   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว  1,470  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

3,833,000 3,833,000 3,833,000 3,833,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.อุ่มเม้า 
อ.ธวัชบุรี 

อบจ.รอ. 

9 ” ” สายบ้านยางน้อย  หมู่ที่ 10  
ต าบลอุ่มเม้า  – บ้านไก่ป่า   
หมู่ที่ 6  ต าบลหนองพอก   
อ าเภอธวัชบุรี   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  1,600  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

4,163,000 4,163,000 4,163,000 4,163,000 ” ” อบต. 
หนองพอก 
อ.ธวัชบุรี 

” 

แบบ ผ.04 

- 330 - 
     แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านป่าสุ่ม  หมู่ที่ 7   
ต าบลอุ่มเม้า  – บ้านเพ็ก  
หมู่ที่ 1  ต าบลไพศาล  
อ าเภอธวัชบุรี  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  1,600  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

6,034,000 6,034,000 6,034,000 6,034,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
หนองไผ่ 
อ.ธวัชบุรี 

อบจ.รอ. 

11 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

” สายบ้านหนองแวงควง   
หมู่ที่ 1   
ต าบลหนองแวงควง  –  
บ้านโนนเหลี่ยม  หมู่ที่ 3   
ต าบลบ้านบาก   
อ าเภอศรีสมเด็จ  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตร  
ยาว  2,000  เมตร 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ” ” อบต.หนอง
แวงควง 

อ.ศรีสมเด็จ 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านดงเมือง  หมู่ที่ 5  
ต าบลเมืองเปลือย  –  
บ้านหนองใหญ่  หมู่ที่ 1  
ต าบลหนองใหญ่   
อ าเภอศรีสมเด็จ ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
เมืองเปลือย 
อ.ศรีสมเด็จ 

อบจ.รอ. 

13 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

” สายบ้านหนองเจริญ   
หมู่ที่ 7  ต าบลโพธ์ิทอง  –  
บ้านหนองแวงควง  หมู่ที่ 1   
ต าบลหนองแวงควง   
อ าเภอศรีสมเด็จ  
ขนาดผิวจราจร  
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,100  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000 ” ” อบต. 
โพธ์ิทอง 

อ.ศรีสมเด็จ 

” 

แบบ ผ.04 

- 332 - 
   แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านสวนจิก  หมู่ที่ 1   
ต าบลสวนจิก  –  
บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 6  
ต าบลโพธ์ิสัย   
อ าเภอศรีสมเด็จ ขนาด 
ผิวจราจร หนา 0.50 เมตร 
กว้าง  6  เมตร 
ยาว  1,224 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.สวนจิก 
อ.ศรีสมเด็จ 

อบจ.รอ. 

15 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

” สายบ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 15   
ต าบลสระบัว  –  
บ้านดอกล้ า  หมู่ที่ 1   
ต าบลดอกล้ า   
อ าเภอปทุมรัตต์   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,770  เมตร 
 

4,014,000 4,014,000 4,014,000 4,014,000 ” ” อบต.สระบัว 
อ.ปทุมรัตต์ 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโพธ์ิน้อย  หมู่ที่ 6   
ต าบลโนนสูง  – บ้านขามป้อม   
หมู่ที่ 6  ต าบลขี้เหล็ก   
อ าเภอปทุมรัตต์   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,200  เมตร 
 
 

3,691,000 3,691,000 3,691,000 3,691,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.โนนสูง 
อ.ปทุมรัตต์ 

อบจ.รอ. 

17 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

” สายบ้านโคกทม  หมู่ที่ 2   
ต าบลบัวแดง  – บ้านโนนจาน   
หมู่ที่ 7  ต าบลโนนสง่า   
อ าเภอปทุมรัตต์  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ” ” อบต.บัวแดง 
อ.ปทุมรัตต์ 

” 

แบบ ผ.04 

- 334 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโนนทอง  หมู่ที่ 5   
ต าบลขี้เหล็ก  – บ้านสามขา   
หมู่ที่ 2  ต าบลโพนสูง   
อ าเภอปทุมรัตต์  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,165  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

5,638,000 5,638,000 5,638,000 5,638,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ขี้เหล็ก 
อ.ปทุมรัตต์ 

อบจ.รอ. 

19 ” ” สายบ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 8   
ต าบลหนองแคน  –  
บ้านโคกทม  หมู่ที่  2   
ต าบลบัวแดง   
อ าเภอปทุมรัตต์  
ขนาดผิวจราจร   
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,030  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

5,596,700 5,596,700 5,596,700 5,596,700 ” ” อบต. 
หนองแคน 
อ.ปทุมรัตต์ 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10   
ต าบลโนนสง่า  –  
บ้านหนองมะเขือ  หมู่ที่ 9  
ต าบลสระบัว   
อ าเภอปทุมรัตต์  
ขนาดผิวจราจร กว้าง  5  
เมตร  ยาว  3,000  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

8,749,000 8,749,000 8,749,000 8,749,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
โนนสง่า 

อ.ปทุมรัตต์ 

อบจ.รอ. 

21 ” ” สายบ้านไตรตรึง  หมู่ที่ 11   
ต าบลกู่กาสิงห์  –  
บ้านหัวดงก าแพง  หมู่ที่  12  
ต าบลก าแพง  
อ าเภอเกษตรวิสัย ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,460  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

3,889,000 3,889,000 3,889,000 3,889,000 ” ” อบต. 
กู่กาสิงห์ 

อ.เกษตรวิสัย 

” 

แบบ ผ.04 

- 336 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านสระทอง  หมู่ที่ 12   
ต าบลก าแพง  – บ้านโพนข่อย   
หมู่ที่  8  ต าบลทุ่งทอง   
อ าเภอเกษตรวิสัย  
ขนาดผิวจราจร หนา 0.50 เมตร 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,900  เมตร 

9,920,000 9,920,000 9,920,000 9,920,000 ระยะทาง
ความยาว
ของถนนที่
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ก าแพง 
อ.เกษตรวิสัย 

อบจ.รอ. 

23 ” ” สายบ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่ 9   
ต าบลดงครั่งใหญ่   
อ าเภอเกษตรวิสัย   
จังหวัดร้อยเอ็ด  –  
บ้านโนนมะเขือ  หมู่ที่ 18   
ต าบลนาหนองไผ่   
อ าเภอชุมพลบุรี   
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจร   
กว้าง  6  เมตร หนา 0.50 เมตร  
ยาว  1,600  เมตร 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ” ” อบต. 
ดงครั่งใหญ่ 
อ.เกษตรวิสัย 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโนนไผลุ่ม  หมู่ที่  9  
ต าบลทุ่งทอง   
อ าเภอเกษตรวิสัย  –  
บ้านหัวช้าง  หมู่ที่ 6   
ต าบลโนนสวรรค์   
อ าเภอปทุมรัตต์ ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,700  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

9,134,000 9,134,000 9,134,000 9,134,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ทุ่งทอง 
อ.เกษตรวิสัย 

อบจ.รอ. 

25 ” ” สายบ้านสระพังทอง  หมู่ที่ 13  
ต าบลโนนสว่าง  –  
บ้านหัวดอนชาติ  หมู่ที่  4  
ต าบลบ้านฝาง   
อ าเภอเกษตรวิสัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  
ยาว  1,994  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 ” ” อบต. 
โนนสว่าง 

อ.เกษตรวิสัย 

” 

แบบ ผ.04 

- 338 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 ก่อสร้าง
ท่อระบาย
น้ า
คอนกรีต 

เพื่อบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่
ลดความ
เสียหายใน
ทรัพย์สินต่อ 
ราษฎรและสิ่ง
สาธารณะ
ประโยชน์ 

ถนน อบจ.รอ.  1019   
ทางหลวงชนบท  สิ้นสุด
บริเวณคลองปลาเดิด  ขนาด
ท่อ 0.80 x 100 เมตร   
รวม  1,385  บ่อพักคอนกรีต
ขนาด  1.20 x 1.20 x 1.40 
เมตร รวม 75  ชุด   
และคอนกรีตคาดปากท่อ   
 

5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ท่อระบายน้ าที่
ก่อสร้างตาม
มาตรฐานงาน 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.กู่กาสิงห์ 
อ.เกษตรวิสัย 

อบจ.รอ. 

27 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านสวนมอญ  หมู่ที่  4   
ต าบลอีง่อง – บ้านหนองสิม   
หมู่ที่ 8  ต าบลดู่น้อย   
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 

4,790,000 4,790,000 4,790,000 4,790,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

” อบต.อีง่อง 
อ.จตุรพักตรพิมาน 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านหนองผือ  หมู่ที่  9   
ต าบลหนองผือ –  
ต าบลโคกล่าม   
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  1,840  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

5,045,000 5,045,000 5,045,000 5,045,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต. 
หนองผือ 

อ.จตุรพักตรพิมาน 

อบจ.รอ. 

29 ” ” สายบ้านหนองบัวเลิง   
หมู่ที่  5  ต าบลป่าสังข์  
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน – 
บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6   
ต าบลหนองผือ   
อ าเภอเมืองสรวง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  1,500  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ” ” อบต.ป่าสังข์ 
อ.จตุรพักตรพิมาน 

” 

แบบ ผ.04 

- 340 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านน้ าใส  หมู่ที่ 6  
ต าบลน้ าใส –  
ต าบลดงแดง 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,900  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

6,410,000 6,410,000 6,410,000 6,410,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.น้ าใส 
อ.จตุรพักตรพิมาน 

อบจ.รอ. 

31 ” ” สาย อบจ.รอ.1004   
ต าบลหัวช้าง – บ้านไม้ล่าว  
ต าบลเมืองหงส์   
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 
 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ” ” ทต. 
เมืองหงส์ 

อ.จตุรพักตรพิมาน 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 341 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านถนนชัย  หมู่ที่  8   
ต าบลนาอุดม  –  
ต าบลโพธ์ิทอง   
อ าเภอโพนทอง 
ขนาดผิวจราจร  
กว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,900  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

6,323,000 6,323,000 6,323,000 6,323,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
นาอุดม 

อ.โพนทอง 

อบจ.รอ. 

33 ก่อสร้าง
สะพาน 

เพื่อสร้างสะพาน
ในการสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ข้ามล าห้วยยางเส้นทาง
เชื่อมต่อระหว่าง 
ต าบลพรมสวรรค์   
อ าเภอโพนทองกับ   
ต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  7  เมตร   
ยาว  50  เมตร 
 

4,635,000 4,635,000 4,635,000 4,635,000 จ านวนสะพาน
ที่ก่อสร้าง
(แห่ง) 

” อบต. 
พรมสวรรค์ 
อ.โพนทอง 

” 

แบบ ผ.04 

- 342 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโคกกกม่วง หมู่ที่  1  
ต าบลโคกกกม่วง –  
บ้านนาสีนวล   
ต าบลพรมสวรรค์   
อ าเภอโพนทอง ขนาด  
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,900  เมตร 

11,465,000 11,465,000 11,465,000 11,465,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต. 
โคกกกม่วง 
อ.โพนทอง 

อบจ.รอ. 

35 ก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยางผิว 
จราจร 
Para Cape 
Seal โดยวิธี
Pavement 
In – Place 
Recycling 

” สายบ้านนาอุดม  หมู่ที่  11   
ต าบลนาอุดม  –  
บ้านสุขสมบูรณ์  หมู่ที่  11  
ต าบลค านาดี  
อ าเภอโพนทองขนาด 
ผิวจราจร กว้าง  6  เมตร   
ยาว  2,820  เมตร 
 
 
 

7,380,000 7,380,000 7,380,000 7,380,000 ” ” อบต.ค านาดี 
อ.โพนทอง 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 343 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  5   
ต าบลสว่าง – บ้านเหล่าน้อย   
หมู่ที่  5  ต าบลวังสามัคคี   
อ าเภอโพนทอง ขนาด  
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 4,340  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

10,838,000 10,838,000 10,838,000 10,838,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.สว่าง 
อ.โพนทอง 

อบจ.รอ. 

37 ” ” สายบ้านโคกล่าม  หมู่ที่  10   
ต าบลหนองใหญ่   
อ าเภอโพนทอง   
จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านสามขา  
อ าเภอกุฉินารายณ์   
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

10,107,000 10,107,000 10,107,000 10,107,000 ” ” อบต. 
หนองใหญ่ 
อ.โพนทอง 

” 

แบบ ผ.04 

- 344 - 
    แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโนนศิริ  หมู่ที่ 9   
ต าบลโนนชัยศรี  –  
บ้านโพธ์ิเงิน  หมู่ที่  6  ต าบล
โพธ์ิศรีสว่าง  อ าเภอโพนทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  1,500  เมตร 
 
 

6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
โนนชัยศรี 
อ.โพนทอง 

อบจ.รอ. 

39 ” ” สายบ้านช่อแก  หมู่ที่ 7   
ต าบลบึงเกลือ  –  
บ้านนางเหล่ง  หมู่ที่  5  
ต าบลเมืองไพร  อ าเภอเสลภูมิ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 
 
 
 

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ” ” อบต. 
บึงเกลือ 
อ.เสลภูมิ 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 345 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโนนเกษตร  หมู่ที่ 11  
ต าบลโพธ์ิทอง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด– บ้านสร้างแต้  
ต าบลโพนงาม   อ าเภอกุดชุม  
จังหวัดยโสธร  ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,900  เมตร 
 
 

9,560,000 9,560,000 9,560,000 9,560,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
โพธ์ิทอง 
อ.เสลภูมิ 

อบจ.รอ. 

41 ” ” สายบ้านหนองแหน  หมู่ที่ 7   
ต าบลโพธ์ิทอง  –  
บ้านโคกสมบูรณ์  หมู่ที่  9  
ต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,200  เมตร 
 

9,560,000 9,560,000 9,560,000 9,560,000 ” ” อบต. 
โพธ์ิทอง 
อ.เสลภูมิ 

” 

แบบ ผ.04 

- 346 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 6   
ต าบลภูเงิน  – บ้านหนองไผ่   
หมู่ที่  11  ต าบลศรีวิลัย   
อ าเภอเสลภูมิ   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 
 

6,065,000 6,065,000 6,065,000 6,065,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ภูเงิน 
อ.เสลภูมิ 

อบจ.รอ. 

43 ” ” สายบ้านหนองจอก  หมู่ที่  5   
ต าบลเหล่าน้อย – บ้านสีเสียด   
หมู่ที่  1  ต าบลศรีวิสัย   
อ าเภอเสลภูมิ   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,500  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

6,065,000 6,065,000 6,065,000 6,065,000 ” ” อบต. 
เหล่าน้อย 
อ.เสลภูมิ 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านวังเข  หมู่ที่  4   
ต าบลเหล่าน้อย – บ้านบาโค   
หมู่ที่  7  ต าบลภูเงิน   
อ าเภอเสลภูมิ   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,200  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

3,194,000 3,194,000 3,194,000 3,194,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ภูเงิน 
อ.เสลภูมิ 

อบจ.รอ. 

45 ก่อสร้าง
เขื่อน
ป้องกัน
ตลิ่งพัง
แบบ 
เรียงหิน 

เพื่อป้องกันตลิ่ง
พังและเพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
และการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ตั้งแต่ต าบลนาเลิง เชื่อมต่อ 
ต าบลนางาม  อ าเภอเสลภูมิ   
ขนาดพื้นที่ 
กว้าง  1,200  เมตร   
ยาว  350  เมตร 
 
 

10,548,400 10,548,400 10,548,400 10,548,400 จ านวนแหล่ง
น้ าในการกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ
เกษตรกรมี
เพียงพอ 
(แห่ง) 

ประชาขนมีน้ า
ใช้เพื่อการ
ประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.นาเลิง 
อ.เสลภูมิ 

” 

แบบ ผ.04 

- 348 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านหนองเม็ก  หมู่ที่  11  
ต าบลเกาะแก้ว –  
บ้านนากระตึบ  หมู่ที่  11  
ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,440  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 
 

4,090,000 4,090,000 4,090,000 4,090,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ภูเงิน 
อ.เสลภูมิ 

อบจ.รอ. 

47 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

” สายบ้านนาเจริญ  หมู่ที่  4  
ต าบลชุมพร – บ้านชมสะอาด  
หมู่ที่  1  ต าบลชมสะอาด  
อ าเภอเมยวดี  ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,730  เมตร 
 

9,970,000 9,970,000 9,970,000 9,970,000 ” ” ทต.ชุมพร 
อ.เมยวดี 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยาง
ผิว 
จราจร 
Para  
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่  7  
ต าบลเมยวดี – บ้านโป่ง   
หมู่ที่  3  ต าบลบุ่งเลิศ  
อ าเภอเมยวดี   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 3,215  เมตร 
 
 

23,620,000 23,620,000 23,620,000 23,620,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.เมยวดี 
อ.เมยวดี 

อบจ.รอ. 

49 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

” สายบ้านกุดน้ าใส  หมู่ที่  1   
ต าบลกุดน้ าใส –  
บ้านดอนแดง  หมู่ที่  13  
ต าบลแสนสุข   
อ าเภอพนมไพร   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

4,151,600 4,151,600 4,151,600 4,151,600 ” ” อบต. 
กุดน้ าใส 

อ.พนมไพร 

” 

แบบ ผ.04 

- 350 - 
    แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโนนศิลา  หมู่ที่  6   
ต าบลโนนศิลา –  
บ้านดอนกลาง  หมู่ที่  6  
ต าบลพนมไพร  
อ าเภอพนมไพร   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,900  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

7,990,000 7,990,000 7,990,000 7,990,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ค าไฮ 
อ.พนมไพร 

อบจ.รอ. 

51 ” ” สายบ้านขุมเงิน  หมู่ที่  8   
ต าบลโคกสว่าง – บ้านขยอม   
หมู่ที่  8  ต าบลนานวล   
อ าเภอพนมไพร   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  1,852  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 
 

4,469,000 4,469,000 4,469,000 4,469,000 ” ” อบต. 
โคกสว่าง 

อ.พนมไพร 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านดอนแดง   
หมู่ที่  1  ต าบลแสนสุข – 
บ้านพนัส  หมู่ที่  5  
ต าบลชานุวรรณ   
อ าเภอพนมไพร  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  1,200  เมตร 
 

4,763,000 4,763,000 4,763,000 4,763,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
แสนสุข 

อ.พนมไพร 

อบจ.รอ. 

53 ซ่อมสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร Para 
Cape Seal 
โดยวิธี
Pavement 
In – Place 
Recycling 

” สายบ้านชะโด  หมู่ที่  11   
ต าบลพนมไพร –    
ต าบลสระแก้ว   
อ าเภอพนมไพร   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  1,900  เมตร 

5,414,000 5,414,000 5,414,000 5,414,000 ” ” อบต.
สระแก้ว 

อ.พนมไพร 

” 

แบบ ผ.04 

- 352 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านรวมไทย  หมู่ที่  4   
ต าบลโหรา – ต าบลหนองบัว   
อ าเภออาจสามารถ   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  3,200  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 
 
 

9,910,000 9,910,000 9,910,000 9,910,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.โหรา 
อ.อาจสามารถ 

อบจ.รอ. 

55 ” ” สายบ้านโนนหาด  หมู่ที่  10   
ต าบลโหรา – บ้านดงสว่าง   
หมู่ที่  3  ต าบลหนองขาม   
อ าเภออาจสามารถ   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,010  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

3,184,000 3,184,000 3,184,000 3,184,000 ” ” อบต.โหรา 
อ.อาจสามารถ 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 ซ่อมสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว 
จราจร Para 
Cape Seal 
โดยวิธี
Pavement 
In – Place 
Recycling 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านสนามชัย   
หมู่ที่  17  ต าบลโพนเมือง 
–   ต าบลขี้เหล็ก   
อ าเภออาจสามารถ   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  8  เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
 
 
 

13,260,000 13,260,000 13,260,000 13,260,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต. 
โพนเมือง 

อ.อาจสามารถ 

อบจ.รอ. 

57 ก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยางผิว 
จราจร 
Para Cape 
Seal  

” สายบ้านหนองผือ หมู่ที่  2   
ต าบลหนองหม่ืนถ่าน –   
บ้านหน่อม  หมู่ที่  1 
ต าบลหน่อม   
อ าเภออาจสามารถ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  8  เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 

3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000 ” ” อบต.หนอง
หม่ืนถ่าน 

อ.อาจสามารถ 

” 

แบบ ผ.04 

- 354 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านกุดนาดี  หมู่ที่  11   
ต าบลรอบเมือง –  
บ้านโนนพระ  หมู่ที่  6   
ต าบลโคกสว่าง   
อ าเภอหนองพอก   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,545  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

5,650,000 5,650,000 5,650,000 5,650,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
รอบเมือง 

อ.หนองพอก 

อบจ.รอ. 

59 ” ” สายบ้านโนนมาลี  หมู่ที่  11  
ต าบลผาน้ าย้อย – บ้านนาโคก  
หมู่ที่  1  ต าบลโคกสว่าง  
อ าเภอหนองพอก   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  5,600  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

14,706,700 14,706,700 14,706,700 14,706,700 ” ” อบต. 
ผาน้ าย้อย 
อ.หนองพอก 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

60 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านแก้ง  หมู่ที่  2   
ต าบลโคกสว่าง –  
บ้านโนนสวาสดิ์  หมู่ที่  4  
ต าบลรอบเมือง   
อ าเภอหนองพอก   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,687  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

10,259,000 10,259,000 10,259,000 10,259,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
โคกสว่าง 

อ.หนองพอก 

อบจ.รอ. 

61 เสริมผิว
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

” สายบ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 6   
ต าบลกกโพธ์ิ   
อ าเภอหนองพอก  -  
อ าเภอเมยวดี   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,200  เมตร 
 
 
 

5,416,000 5,416,000 5,416,000 5,416,000 ” ” อบต.กกโพธ์ิ 
อ.หนองพอก 

” 

แบบ ผ.04 

- -356 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโพธ์ิทอง  หมู่ที่  7   
ต าบลโพธ์ิศรี  อ าเภอโพธ์ิชัย –  
บ้านนาแพง  หมู่ที่  1   
ต าบลนาอุดม  อ าเภอโพนทอง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,830  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.โพธ์ิศรี 
อ.โพธ์ิชัย 

อบจ.รอ. 

63 ” ” สายบ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  2  
ต าบลหนองตาไก้ – บ้านหูลิง 
ต าบลเชียงใหม่  อ าเภอโพธ์ิชัย   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,230  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 
 
 

3,103,000 3,103,000 3,103,000 3,103,000 ” ” อบต. 
หนองตาไก้ 
อ.โพธ์ิชัย 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 357 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านขามเปี้ย  หมู่ที่  1   
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธ์ิชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด –  
บ้านโคกส าราญ   
ต าบลสามัคคี  อ าเภอร่องค า  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  6   เมตร   
ยาว  1,900  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

5,720,000 5,720,000 5,720,000 5,720,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
ขามเปี้ย 
อ.โพธ์ิชัย 

อบจ.รอ. 

65 ” ” สายบ้านเชียงใหม่  หมู่ที่  5   
ต าบลเชียงใหม่ อ าเภอโพธ์ิชัย 
– บ้านท่าสี  หมู่ที่  3   
ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,890  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 ” ” ทต.
เชียงใหม่ 
อ.โพธ์ิชัย 

” 

แบบ ผ.04 

- -358 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านปากปลาค้าว   
หมู่ที่  3  ต าบลดอนโอง – 
บ้านปากบุ่ง  หมู่ที่  3   
ต าบลสะอาด อ าเภอโพธ์ิชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร 
ยาว 6,700  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
ดอนโอง 
อ.โพธ์ิชัย 

อบจ.รอ. 

67 ” ” สายบ้านสหชัยพัฒนา   
หมู่ที่  10  ต าบลมะบ้า –  
บ้านค้อชา  ต าบลบึงงาม  
อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

4,220,000 4,220,000 4,220,000 4,220,000 ” ” อบต.มะบ้า 
อ.ทุ่งเขาหลวง 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

68 เสริมผิว
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านหนองชมพู   
หมู่ที่  15  ต าบลหนองฮี – 
บ้านดูกอ่ึง  หมู่ที่ 1 
ต าบลดูกอ่ึง  อ าเภอหนองฮี   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
 
 

4,290,000 4,290,000 4,290,000 4,290,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.สาวแห 
อ.หนองฮี 

อบจ.รอ. 

69 ” ” สายบ้านหนองฮี  หมู่ที่  1   
ต าบลหนองฮี  อ าเภอหนองฮี 
– บ้านหนองปักษา  หมู่ที่  12   
ต าบลหนองทัพไทย   
อ าเภอพนมไพร   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
 
 

4,290,000 4,290,000 4,290,000 4,290,000 ” ” อบต.หนองฮี 
อ.หนองฮี 

” 

แบบ ผ.04 

- 360 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านเมืองแก้ว  หมู่ที่  4   
ต าบลหนองหิน – บ้านบัวเงิน   
หมู่ที่  8  ต าบลกกกุง   
อ าเภอเมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  5,000  เมตร 
 
 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต. 
หนองหิน 

อ.เมืองสรวง 

อบจ.รอ. 

71 ” ” สายบ้านคูเมือง  หมู่ที่  1   
ต าบลคูเมือง – บ้านโนนค้อ   
หมู่ที่  6  ต าบลหนองผือ   
อ าเภอเมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  5,000  เมตร 
 
 
 

6,410,000 6,410,000 6,410,000 6,410,000 ” ” ทต.คูเมือง 
อ.เมืองสรวง 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายต าบลสระคู –  
ต าบลทุ่งศรีเมือง  
อ าเภอสุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  900  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 
 

3,227,000 3,227,000 3,227,000 3,227,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
ทุ่งศรีเมือง 

อ.สุวรรณภูมิ 

อบจ.รอ. 

73 ” ” สายบ้านป่าม่วง  หมู่ที่  10   
ต าบลนาใหญ่ – บ้านยางเลิง   
หมู่ที่  5  ต าบลดอกไม้ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร   
ยาว  1,900  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ” ” อบต. 
นาใหญ่ 

อ.สุวรรณภูมิ 

” 

แบบ ผ.04 

- 362 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 เสริมผิว
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนปัทมานนท์   
เส้นอ าเภอสุวรรณภูมิ  -   
ทางหลวงแผ่นดิน 
สายอ าเภอสุวรรณภูมิ  เชื่อม
จังหวัดยโสธร      
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว  2,190  เมตร 
 
 

7,559,700 7,559,700 7,559,700 7,559,700 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต. 
สุวรรณภูมิ 

อ.สุวรรณภูมิ 

อบจ.รอ. 

75 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

” สายรอ.ถ.95  จาก กเมตร 
6+900  ถึง  กม 7+615 
อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  8  เมตร   
ยาว  715  เมตร 
 

4,049,000 4,049,000 4,049,000 4,049,000 ” ” ทต.ทุ่งหลวง 
อ.สุวรรณภูมิ 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 363 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

76 ก่อสร้าง
สะพาน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก   

เพื่อสร้างสะพาน
ในการสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บ้านหญ้าหน่อง  หมู่ที่  8  
ต าบลจ าปาขัน –  
ต าบลเด่นราษฎร์ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ ขนาด  
ผิวจราจรกว้าง  7  เมตร   
ยาว  100  เมตร 
 

9,783,000 9,783,000 9,783,000 9,783,000 ระยะทาง
ความยาวของ
สะพานที่
ก่อสร้างตาม
มาตรฐานงาน
ทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.จ าปาขัน 
อ.สุวรรณภูมิ 

อบจ.รอ. 

77 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านสังข์น้อย  หมู่ที่ 3   
ต าบลทุ่งกุลา –  
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  14  
ต าบลทุ่งหลวง   
อ าเภอสุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร   
ยาว  5,080  เมตร 
 
 

22,607,000 22,607,000 22,607,000 22,607,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

” ทต.ทุ่งกุลา 
อ.สุวรรณภูมิ 

” 

 

แบบ ผ.04 

- 364 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

78 ก่อสร้างถนน
ผิวจราจร
ลูกรัง 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านยางค า  หมู่ที่  1   
ต าบลยางค า –  
บ้านหนองทุ่ม   
หมู่ที่  2  ต าบลสามขา   
อ าเภอโพนทราย 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว  6,780  เมตร 
 

3,964,000 3,964,000 3,964,000 3,964,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ยางค า 
อ.โพนทราย 

อบจ.รอ. 

79 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางผิว 
จราจร Para 
Cape Seal 
โดยวิธี
Pavement 
In – Place 
Recycling 

” สายบ้านดงหมากไฟ   
หมู่ที่  5  ต าบลศรีสว่าง –  
ต าบลสามขา   
อ าเภอโพนทราย   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  9  เมตร   
ยาว  3,000  เมตร 
 

7,357,000 7,357,000 7,357,000 7,357,000 ” ” อบต. 
ศรีสว่าง 

อ.โพนทราย 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 365 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

80 ปรับปรุง
แหล่งน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้ใน
การประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั้งปี 

ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ  
(หนองแซว)  
บ้านโนนเหลี่ยม  
หมู่ที 6 ต าบลโนนตาล  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด         
ขนาดกว้าง 98  เมตร 
ยาว 289  เมตร 
 

3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 จ านวนแหล่ง
น้ าในการกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตรกร
มีเพียงพอ
(แห่ง) 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ
ประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดปีท าให้
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ทต.โนนตาล 
อ.เมืองร้อยเอ็ด 

อบจ.รอ. 

81 ” ” ขุดลอกน้ าสาธารณะ  
บ้านเกษตร  หมู่ที่  2   
ต าบลเกษตรวิสัย  และ 
ต าบลใกล้เคียง    
อ าเภอเกษตรวิสัย  ขนาด 
กว้าง  230  เมตร   
ยาว  175  เมตร 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ” ” อบต. 
เกษตรวิสัย 
อ.เกษตรวิสัย 

” 

แบบ ผ.04 - 366 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 ปรับปรุง 
แหล่งน้ า 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ   
บ้านหนองขาม  ต าบล 
วังหลวง  อ าเภอเสลภูมิ   
ระยะทาง  2  กเมตร   
ลึก  2  เมตร  ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกว่า   
467,144 ลบ.เมตร 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จ านวนแหล่ง
น้ าในการกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตรกร
มีเพียงพอ
(แห่ง) 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ
ประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดปีท าให้
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.ศรีวิลัย 
อ.เสลภูมิ 

อบจ.รอ. 

83 ” ” ขุดลอกหนองสาธารณะ 
บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา  
หมู่ที่  7  ต าบลโพนทราย  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
130,200   ตร.เมตร   
ลึกเฉลี่ย  3 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
391,200 ลบ.เมตร 

14,162,090 14,162,090 14,162,090 14,162,090 ” ” ทต. 
โพนทราย 
อ.โพนทราย 

” 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 367 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

84 ปรับปรุง
แหล่งน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั้งปี 

บ้านหนองตอ   
หมู่ที่  11 ต าบล 
หัวช้าง อ าเภอ 
จตุรพักตรพิมาน  
ขนาดผิวจรจรกว้าง  4  
เมตรยาว  500  เมตร 
ลึก 3 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
596,250 ลบ.เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,616,000 21,616,000 21,616,000 21,616,000 จ านวนแหล่ง
น้ าในการกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตรกร
มีเพียงพอ
(แห่ง) 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ
ประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดปีท าให้
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ทต.หัวช้าง 
อ.จตุรพักตรพิมาน 

อบจ.รอ. 

 

แบบ ผ.04 

- 368 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.3 แผนงานการเคหะและชุมชน  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 การพัฒนา
และ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนอง
น้ าใส  บ้าน
โนนสะอาด  
หมู่ที่  7  
ต าบล
ไพศาล 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความพร้อมเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว
และประชาชนในพื้นที่
ให้มาท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้นพร้อมทั้งเป็น
การสร้างงานสร้าง
อาชีพให้ประชาชนใน
พื้นที่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองน้ าใส   
บ้านโนนสะอาด   
หมู่ที่  7  ต าบลไพศาล  
อ าเภอธวัชบุรี   
จังหวัดร้อยเอ็ด 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จ านวนของ
แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ด าเนินการ
พัฒนา(แห่ง) 

จังหวัด
ร้อยเอ็ดมี
สถานที่เพื่อ
รองรับ
นักท่องเที่ยว  
ส่งเสริมและ
พัฒนาความ
ม่ันคงในชุมชน
สร้างงานสร้าง
รายได้เข้าสู่
จังหวัดจาก
การส่งเสริม
และพัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

อบต.ไพศาล 
อ.ธวัชบุรรี 

อบจ.รอ. 

 

แบบ ผ.04 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 20 225,913,100 20 225,913,100 20 225,913,100 20 225,913,100 80 903,652,400

      รวม 20 225,913,100 20 225,913,100 20 225,913,100 20 225,913,100 80 903,652,400

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ       

    คุณภาพชีวติ รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

      3.2 แผนงานการเกษตร 3 65,778,090 3 65,778,090 3 65,778,090 3 65,778,090 12 291,392,360
รวม 3 65,778,090 3 65,778,090 3 65,778,090 3 65,778,090 12 263,112,360

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร       

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา        

     ศาสนาและวฒันธรรมรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร      

    การเมือง การปกครอง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทัง้สิ้น 23 291,691,190 23 291,691,190 23 291,691,190 23 291,691,190 92 1,166,764,760

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปี

ยทุธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถ่ินป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครัง้ที ่3)  องค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
) 

3
ครั้งที ่

(
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

)
2564

-
2561
.ศ

.พ
(

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

สรุปแบบ ผ.05





รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  3) พ.ศ.2561 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ซ่อมสร้าง
ถนน 
ลาดยาง 
ผิวจราจร 
Para Cape 
Seal 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านเขวา  หมู่ที่ 10  
ต าบลหนองแวง –  
บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่ 16  
ต าบลสีแก้ว  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร   
ยาว  1,525  เมตร 
 
 
 
 
 

4,144,000 4,144,000 4,144,000 4,144,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.สีแก้ว 
อ.เมืองร้อยเอ็ด 

อบจ.รอ. 

แบบ ผ.05 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เสริมผิว
ถนนลาดยาง
ผิวจราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนในการ
สัญจรไป – มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

สายบ้านกอกแก้ว   
หมู่ที่ 2 ต าบลดงสิงห์ 
– บ้านโต้น  หมู่ที่ 6  
ต าบลจังหาร   
อ าเภอจังหาร  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร   
ยาว  1,525  เมตร 

5,523,000 5,523,000 5,523,000 5,523,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.ดงสิงห์ 
อ.จังหาร 

อบจ.รอ. 

3 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางผิว 
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 
โดยวิธี
Pavement 
In – Place 
Recycling 

” สายบ้านเมืองน้อย หมู่
ที่ 1  ต าบลเมืองน้อย 
– บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองไผ่   
อ าเภอธวัชบุรี   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร   
ยาว 6,500 เมตร 

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ” ” อบต. 
หนองไผ่ 
อ.ธวัชบุรี 

” 

แบบ ผ.05 
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แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 
 

สายบ้านสระทอง   
หมู่ที่ 12 ต าบลก าแพง  – 
บ้านโพนข่อย   
หมู่ที่  8 ต าบลทุ่งทอง   
อ าเภอเกษตรวิสัย ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร   
ยาว  1,900  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

9,920,000 9,920,000 9,920,000 9,920,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ก าแพง 
อ.เกษตรวิสัย 

อบจ.รอ. 

5 ” ” สายบ้านโคกกกม่วง  หมู่ที่  1   
ต าบลโคกกกม่วง – 
บ้านนาสีนวล ต าบล 
พรมสวรรค์  อ าเภอโพนทอง 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,900  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 
 

11,465,000 11,465,000 11,465,000 11,465,000 ” ” ทต. 
โคกกกม่วง 
อ.โพนทอง 

” 

แบบ ผ.05 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 373 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางผิว 
จราจร 
Para Cape 
Seal โดยวิธี
Pavement In 
– Place 
Recycling 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

สายบ้านนาอุดม  
หมู่ที่ 11 ต าบลนาอุดม  
– บ้านสุขสมบูรณ์   
หมู่ที่  11  ต าบลค านาดี  
อ าเภอโพนทอง 
ขนาดผิวจราจร  
กว้าง  6  เมตร   
ยาว  2,820  เมตร 
 

7,380,000 7,380,000 7,380,000 7,380,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต.ค านาดี 
อ.โพนทอง 

อบจ.รอ. 

7 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

” สายบ้านสองพี่น้อง   
หมู่ที่  5  ต าบลสว่าง – 
บ้านเหล่าน้อย  หมู่ที่  5  
ต าบลวังสามัคคี   
อ าเภอโพนทอง  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 4,340  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

10,838,000 10,838,000 10,838,000 10,838,000 ” ” อบต.สว่าง 
อ.โพนทอง 

” 

แบบ ผ.05 

- 374 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – 
มาของ
ประชาชนให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านหนองจอก  
หมู่ที่  5  ต าบล 
เหล่าน้อย – บ้านสีเสียด   
หมู่ที่  1  ต าบลศรีวิสัย   
อ าเภอเสลภูมิ  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,500  เมตร 

6,065,000 6,065,000 6,065,000 6,065,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
เหล่าน้อย 
อ.เสลภูมิ 

อบจ.รอ. 

9 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete โดย
วิธีPavement 
In – Place 
Recycling 
 

” สายบ้านโคกล่าม  หมู่ที่  
10  ต าบลหนองใหญ่  
อ าเภอโพนทอง   
จังหวัดร้อยเอ็ด –  
บ้านสามขา  อ าเภอ 
กุฉินารายณ์   
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,500  เมตร 

10,107,000 10,107,000 10,107,000 10,107,000 ” ” อบต. 
หนองใหญ่ 
อ.โพนทอง 

” 

แบบ ผ.05 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้าง
เขื่อน
ป้องกันตลิ่ง
พังแบบ 
เรียงหิน 

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
และเพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
และการ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

ตั้งแต่ต าบลนาเลิง 
เชื่อมต่อต าบลนางาม   
อ าเภอเสลภูมิ   
ขนาดพื้นที่ 
กว้าง  1,200  เมตร   
ยาว  350  เมตร 

10,548,400 10,548,400 10,548,400 10,548,400 จ านวนแหล่ง
น้ าในการกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ
เกษตรกรมี
เพียงพอ 
(แห่ง) 

ประชาขนมีน้ า
ใช้เพื่อการ
ประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

อบต.นาเลิง 
อ.เสลภูมิ 

อบจ.รอ. 

11 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านนาเจริญ   
หมู่ที่  4  ต าบลชุมพร – 
บ้านชมสะอาด  หมู่ที่  1  
ต าบลชมสะอาด   
อ าเภอเมยวดี   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,730  เมตร 
 

9,970,000 9,970,000 9,970,000 9,970,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.ชุมพร 
อ.เมยวดี 

” 

แบบ ผ.05 

- 376 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยางผิว 
จราจร 
Para  
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

สายบ้านใหม่พัฒนา   
หมู่ที่  7  ต าบลเมยวดี – 
บ้านโป่ง  หมู่ที่  3   
ต าบลบุ่งเลิศ  
อ าเภอเมยวดี   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 3,215  เมตร 

23,620,000 23,620,000 23,620,000 23,620,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.เมยวดี 
อ.เมยวดี 

อบจ.รอ. 

13 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

” สายบ้านรวมไทย   
หมู่ที่  4  ต าบลโหรา – 
ต าบลหนองบัว   
อ าเภออาจสามารถ   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว 3,200  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

9,910,000 9,910,000 9,910,000 9,910,000 ” ” อบต.โหรา 
อ.อาจสามารถ 

” 

แบบ ผ.05 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

สายบ้านโนนมาลี 
หมู่ที่ 11  ต าบลผาน้ าย้อย 
– บ้านนาโคก  หมู่ที่ 1  
ต าบลโคกสว่าง   
อ าเภอหนองพอก   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  5,600  เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

14,706,700 14,706,700 14,706,700 14,706,700 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
ผาน้ าย้อย 

อ.หนองพอก 

อบจ.รอ. 

15 ” ” สายบ้านแก้ง  หมู่ที่  2   
ต าบลโคกสว่าง –  
บ้านโนนสวาสดิ์  หมู่ที่  4  
ต าบลรอบเมือง   
อ าเภอหนองพอก   
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,687  เมตร 

10,259,000 10,259,000 10,259,000 10,259,000 ” ” อบต. 
โคกสว่าง 

อ.หนองพอก 

” 

แบบ ผ.05 

- 378 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

สายบ้านปากปลาค้าว   
หมู่ที่  3  ต าบลดอนโอง – 
บ้านปากบุ่ง  หมู่ที่  3  
ต าบลสะอาด   
อ าเภอโพธ์ิชัย   
ขนาดผิวจราจร หนา 0.50 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 6,700  เมตร 

15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

อบต. 
ดอนโอง 
อ.โพธ์ิชัย 

อบจ.รอ. 

17 ” ” สายบ้านเชียงใหม่   
หมู่ที่  5  ต าบลเชียงใหม่ 
อ าเภอโพธ์ิชัย –  
บ้านท่าสี  หมู่ที่  3   
ต าบลเกาะแก้ว   
อ าเภอเสลภูมิ  ขนาด 
ผิวจราจร หนา 0.50 เมตร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,890  เมตร 

9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 ” ” ทต.
เชียงใหม่ 
อ.โพธ์ิชัย 

” 

แบบ ผ.05 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 379 - 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

สายบ้านเมืองแก้ว   
หมู่ที่  4  ต าบลหนองหิน 
– บ้านบัวเงิน  หมู่ที่  8  
ต าบลกกกุง   
อ าเภอเมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว  5,000  เมตร 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต. 
หนองหิน 

อ.เมืองสรวง 

อบจ.รอ. 

19 ” ” สายบ้านคูเมือง  หมู่ที่  1   
ต าบลคูเมือง –  
บ้านโนนค้อ  หมู่ที่  6  
ต าบลหนองผือ   
อ าเภอเมืองสรวง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว  5,000  เมตร 
 

6,410,000 6,410,000 6,410,000 6,410,000 ” ” ทต.คูเมือง 
อ.เมืองสรวง 

” 

แบบ ผ.05 

- 380 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจร 
Asphaltic  
Concrete 

เพื่อสร้างถนนใน
การสัญจรไป – มา
ของประชาชนให้
เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 
 

สายบ้านสังข์น้อย   
หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งกุลา 
– บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่  14   
ต าบลทุ่งหลวง   
อ าเภอสุวรรณภูมิ 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5  เมตร   
ยาว  5,080  เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,607,000 22,607,000 22,607,000 22,607,000 ระยะทาง
ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
งานทาง 

การสัญจรไป 
– มาของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ทต.ทุ่งกุลา 
อ.สุวรรณภูมิ 

อบจ.รอ. 

แบบ ผ.05 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ปรับปรุงแหล่ง
น้ า 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกหนองสาธารณะ 
บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา  
หมู่ที่  7  ต าบลโพนทราย  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
130,200   ตร.เมตร   
ลึกเฉลี่ย  3 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
391,200 ลบ.เมตร 

14,162,090 14,162,090 14,162,090 14,162,090 จ านวนแหล่ง
น้ าในการกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรกร
มีเพียงพอ
(แห่ง) 

ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การ
ประกอบ
อาชีพและ
การ
เกษตรกรรม
อย่าง
เพียงพอ
ตลอดปีท า
ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

ทต.โพนทราย 
อ.โพนทราย 

อบจ.รอ. 

แบบ ผ.05 

- 382 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ปรับปรุงแหล่ง
น้ า 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ   
บ้านหนองขาม   
ต าบลวังหลวง   
อ าเภอเสลภูมิ   
ระยะทาง  2  กเมตร   
ลึก  2  เมตร   
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า   
467,144 ลบ.เมตร 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จ านวนแหล่ง
น้ าในการกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรกร
มีเพียงพอ
(แห่ง) 

ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การ
ประกอบ
อาชีพและ
การ
เกษตรกรรม
อย่าง
เพียงพอ
ตลอดปีท า
ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.ศรีวิลัย 
อ.เสลภูมิ 

อบจ.รอ. 

 

แบบ ผ.05 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่  3  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 ปรับปรุงแหล่ง
น้ า 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การประกอบ
อาชีพและการ
เกษตรกรรม
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

บ้านหนองตอ  หมู่ที่  11 
ต าบลหัวช้าง  
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
ขนาดผิวจรจร 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  500  เมตร 
ลึก 3 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 596,250 
ลบ.เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

21,616,000 21,616,000 21,616,000 21,616,000 จ านวนแหล่ง
น้ าในการกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภค - 
บริโภคและ
การเกษตรกร
มีเพียงพอ
(แห่ง) 

ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การ
ประกอบ
อาชีพและ
การ
เกษตรกรรม
อย่าง
เพียงพอ
ตลอดปีท า
ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ทต.หัวช้าง 
อ.จตุรพักตรพิมาน 

อบจ.รอ. 

 

แบบ ผ.05 

- 384 - 
แผนพัฒ

นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร      

    การเมือง การปกครอง

   6.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 1 11,000 33 1,471,700 13 644,410 10 479,110 57 2,606,220

   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1,120,000 6 944,800 3 19,800 1 7,900 12 2,092,500

   6.3 แผนงานการศึกษา 0 0 68 16,146,600 46 12,710,300 48 12,720,600 162 41,577,500

   6.4 แผนงานการสาธารณสุข 0 0 4 69,400 3 59,400 3 59,400 10 188,200

   6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 8 227,600 3 181,000 3 181,000 14 589,600

   6.6 แผนงานการเคหะและชุมชน 0 0 6 287,600 6 287,600 5 174,600 17 749,800

   6.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันนาการ 0 0 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

   6.8 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0 26 110,201,600 0 0 0 0 26 110,201,600

   6.9 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 2 123,500 0 0 0 0 2 123,500

รวมทัง้สิ้น 3 1,131,000 154 129,772,800 75 14,202,510 71 13,922,610 303 159,028,920

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครัง้ที ่3) พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562

         .- 385 -

สรุปแบบ ผ.08

1
256

. 
ศ.

พ) 
3

ครั้งที่ 
(

เพิ่มเติม เปลีย่นแปล 
. 

รอ.
อบจ

) 
2564

-
251
.ศ

.พ
(

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

         .- 385 -



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

) 
2

256
 - 

60
25.

ศ.
พ(

แผนพัฒนาสามปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

' - 127 -
                                                



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

- 45 -
  - 46  -

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 
) 

2556
 -

2554 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

            
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -

25543 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 

                          
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 - 47 

-

- 48 

-
            

2556
 -

2554 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

                                   
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -

2554 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 

                                                   
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 - 49 -
- 49 -

                                   
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 



จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จ านวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปีป ี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 - 50 -
- 49 -

            
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ 

) 
2556
 -

2554 
.ศ

.พ
(

แผนพฒั
นาสามปี 











' - 127 -















บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหาร 
งานทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 น้ิว) 
ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

- 66,000 
(งบ อบจ.) 

44,000 
(งบ อบจ.) 

- กองการ
เจ้าหน้าที่ 

2 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
(18 หน้า/นาที)  ราคาเครื่องละ  2,600  บาท 

- 7,800 
(งบ อบจ.) 

5,200 
(งบ อบจ.) 

5,200 
(งบ อบจ.) 

” 

3 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี 
แบบ Network  ราคาเครื่องละ  10,000  บาท 

- 10,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

4 ” ” ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

” - จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง   
ราคาเครื่องละ  3,500  บาท 

- 3,500 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

5 ” ” ” ” - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียด
16  ล้านพิกเซล  ราคาตัวละ  13,600  บาท 

- 13,600 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

6 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
ราคาหลังละ  5,500 บาท 

11,000 
(งบ อบจ.) 

11,000 
(งบ อบจ.) 

11,000 
(งบ อบจ.) 

11,000 
(งบ อบจ.) 

” 

7 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะท างานไม้/เหล็ก ส านักงาน  
ราคาตัวละ  3,500  บาท 

- 14,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

8 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีน่ังท างานชนิดเบาะหุ้มหนังมีพนักพิง  
มีที่วางแขนและหมุนได้  ราคาตัวละ  2,200  บาท 

- - 13,200 
(งบ อบจ.) 

4,400 
(งบ อบจ.) 

” 

9 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทียู  ราคาเครื่องละ 47,000 บาท 

- 141,000 
(งบ อบจ.) 

141,000 
(งบ อบจ.) 

141,000 
(งบ อบจ.) 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.08 
- 386 - 

                    แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 บริหาร 
งานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 

- 92,000 
(งบ อบจ.) 

92,000 
(งบ อบจ.) 

92,000 
(งบ อบจ.) 

ส านักปลัดฯ 

11 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบไม้ ขนาด 120×60×75 ซม. 
ราคาตัวละ  3,000  บาท 

- 9,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

12 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบไม้ ขนาด 150×80×75 ซม. 
ราคาตัวละ  4,900  บาท 

- 4,900 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

13 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานชนิดเบาะหุ้มหนังมีพนักพิง  
มีที่วางแขนและหมุนได้  ราคาตัวละ  2,200  บาท 

- 33,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

14 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานชนิดเบาะหุ้มหนัง  มีพนักพิงสูง
ปรับระดับสูงต่ าได้ มีที่วางแขนและหมุนได้ 
ราคาตัวละ  3,900  บาท 

- 39,000 
(งบ อบจ.) 

35,100 
(งบ อบจ.) 

35,100 
(งบ อบจ.) 

” 

15 ” ” ” ” - จัดซ้ือชุดโต๊ะประชุม  12  ที่น่ัง  จ านวน  1  ชุด
ประกอบด้วย  1. โต๊ะประชุมขนาด 150×60×75 ซม.
จ านวน 4 ตัว  2. โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม
ขนาด 150×75  ซม.  จ านวน  2  ตัว 

- 20,600 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

16 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบไม้ ขนาด 160×75×75 
ราคาตัวละ  4,990  บาท 

- 44,910 
(งบ อบจ.) 

44,910 
(งบ อบจ.) 

44,910 
(งบ อบจ.) 

” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561              - 387 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือโต๊ะโทรศัพท์ตู้สาขา ขนาด  4  สายนอก 
64  สายใน  ราคาตู้ละ  100,000  บาท 

- 100,000 
(งบ อบจ.) 

- - ส านักปลัดฯ 

18 ” ” ” ” - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน (ตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม)  ราคาตู้ละ  4,300  บาท 

- 8,600 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

19 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทียู  ราคาเครื่องละ 47,000 บาท 

- 47,000 
(งบ อบจ.) 

47,000 
(งบ อบจ.) 

- ” 

20 ” ” ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว)  ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

- 88,000 
(งบ อบจ.) 

88,000 
(งบ อบจ.) 

66,000 
(งบ อบจ.) 

” 

21 ” ” ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

” - จัดซ้ือเลนส์กล้องระบบดิจิตอล 
ราคาเลนส์ละ  16,800  บาท 

- 16,800 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

22 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือโต๊ะท างานไม้/เหล็ก ส านักงาน 
ราคาตัวละ  6,500  บาท 

- 19,500 
(งบ อบจ.) 

19,500 
(งบ อบจ.) 

19,500 
(งบ อบจ.) 

กองกิจการ
สภาฯ  

23 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานชนิดเบาะหุ้มหนังมีพนักพิง  
มีที่วางแขนและหมุนได้  ราคาตัวละ  2,750  บาท 

- 82,500 
(งบ อบจ.) 

82,500 
(งบ อบจ.) 

- ” 

24 ” ” ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล ราคาเครื่องละ  21,000  บาท 

- 21,000 
(งบ อบจ.) 

21,000 
(งบ อบจ.) 

- ” 

แบบ ผ.08 
- 388 - 

                แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 
น้ิว)  ราคาเครื่องละ  30,000  บาท 

- - - 60,000 
(งบ อบจ.) 

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

26 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน  
ราคาตู้ละ  4,500  บาท 

- 9,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

27 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ  
ราคาเครื่องละ  49,000  บาท 

- 196,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

28 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ  
ราคาเครื่องละ  29,000  บาท 

- 29,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

29 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ  
ราคาเครื่องละ  34,100  บาท 

- 136,400 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

30 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ  
ราคาเครื่องละ  38,400  บาท 

- 115,200 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

31 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ  
ราคาเครื่องละ  15,990  บาท 

- 15,990 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

32 ” ” ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 
น้ิว)  ราคาเครื่องละ  30,000  บาท 

- 30,000 
(งบ อบจ.) 

- - กองคลัง 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561        - 389 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network  แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
ราคาเครื่องละ  7,900  บาท 

- 7,900 
(งบ อบจ.) 

- - กองแผนและ
งบประมาณ 

34 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

- 22,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

35 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
ราคาหลังละ  5,500  บาท 

- 16,500 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

 

แบบ ผ.08 
- 390 - 

                แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 Switch) 
ขนาด  24 ช่อง แบบที่ 1  ราคาชุดละ  6,200  บาท 

- 6,200 
(งบ อบจ.) 

6,200 
(งบ อบจ.) 

- กองป้องกันฯ 

2 ” ” ” ” - จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย  
(Access Point) แบบที ่1 ราคาชุดละ  5,700  บาท 

- 5,700 
(งบ อบจ.) 

5,700 
(งบ อบจ.) 

- ” 

3 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network  แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
ราคาเครื่องละ  7,900  บาท 

- 7,900 
(งบ อบจ.) 

7,900 
(งบ อบจ.) 

7,900 
(งบ อบจ.) 

” 

4 ” ” ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

” - จัดซ้ือเรือท้องแบนพร้อมเทรลเลอร์ลากจูงเรือ  
ราคาล าละ  490,000 

980,000 
(งบ อบจ.) 

490,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

5 ” ” ” ” - จัดซ้ือห้องสุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส  
ขนาดตัวตู้กว้าง  85  ซม.  ลึก  107  ซม. 
ฐานกว้าง 101  ซม. ลึก  159  ซม.ความสูงรวม
240  ซม. น้ าหนัก ประมาณ 80 – 90  กก. 
พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานฯ 

- 155,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

   - 391 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องยนต์ เพื่อติดตัง้กับเรือท้องแบนมี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
1. เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ  ลูกสูบแนวนอน 
จ านวน  2  สูบ 
2. มีก าลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า   40  แรงม้า 
3. ความจุกระบอกสูบไม้น้อยกว่า  696  ซีซี 
4. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบ MANUAL 
STARTER  ใช้เชือกกระตุก 
5. มีคันบังคับเลี้ยวติดอยู่ที่เครื่อง 
ราคาคันละ  140,000  บาท 
 

140,000 
(งบ อบจ.) 

280,000 
(งบ อบจ.) 

- - กองป้องกันฯ 

 

แบบ ผ.08 
- 392 - 

         แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับห้องประชุม ประกอบด้วย 
1. โต๊ะประชุมรูปตัวยู 
  - โต๊ะประชุม 40 ที่น่ัง (840×1,020×75 ซม.) 
  - โต๊ะเข้ามุม  จ านวน 4 ตัว (60×210×75 ซม.) 
2. เก้าอ้ี  จ านวน  45  ตัว (49×52×82 ซม.) 

- 80,000 
(งบ อบจ.) 

- - กอง
การศึกษาฯ 
(ร.ร. ทุง่กุลา

ประชา
นุสรณ์) 

2 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ี ขนาดกว้าง 49× ลึก 52 × สูง 82 ซม. 
ราคาตัวละ  1,000  บาท 

- 45,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

3 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  20,000  บีทีย ู 
ราคาเครื่องละ  30,600  บาท 

- 734,400 
(งบ อบจ.) 

734,400 
(งบ อบจ.) 

734,400 
(งบ อบจ.) 

” 

4 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า  
และส)ี ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 

- 120,000 
(งบ อบจ.) 

120,000 
(งบ อบจ.) 

120,000 
(งบ อบจ.) 

” 

5 ” ” ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

” - จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV)  แบบ Smart 
TV  ขนาดจอ 55 น้ิว  ขนาดสูงกว่า  55  น้ิว 
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท 

- 120,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

6 ” ” ” ” - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ DSLR ขนาดไม่น้อยกว่า  
24 ล้านพิกเซล  ราคาเครื่องละ  35,000  บาท 

- 35,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

7 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens  ราคาเครื่องละ 
27,700  บาท 

- 55,400 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 393 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
ราคาเครื่องละ  20,800  บาท 

-  41,600 
(งบ อบจ.) 

41,600 
(งบ อบจ.) 

41,600 
(งบ อบจ.) 

กอง
การศึกษาฯ 
(ร.ร. ทุง่กุลา

ประชา
นุสรณ์) 

9 ” ” ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

” - จัดซ้ือถังขยะพลาสติกแบบมีล้อ  ขนาด 240 ลิตร 
ฝาเรียบ  ราคาถังละ  1,800  บาท 

-  14,400 
(งบ อบจ.) 

14,400 
(งบ อบจ.) 

14,400 
(งบ อบจ.) 

” 

10 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็น 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรอง 
ราคาชุดละ  50,000  บาท 

- 100,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

11 ” ” ” ” - จัดซ้ือชุดโต๊ะส าหรับโรงอาหาร โดยการจัดซ้ือโต๊ะส
แตนเลสพร้อมเก้าอ้ีสแตนเลสโต๊ะสแตนเลส 1 ตัว
ขนาด ยาว 150 ซม. กว้าง 80 ซม. สูง 80 ซม. 
เก้าอ้ีสแตนเลส 2 ตัว  ขนาดยาว 150 ซม. 
กว้าง 30 ซม.  สูง 40 ซม.  จ านวน  50  ชุด  

- 950,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

12 ” ” ครุภัณฑ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

” - จัดซ้ือเครื่องดนตรี ไม่น้อยกว่า  5  รายการ - 220,400 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

แบบ ผ.08 
- 394 - 

       แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ เคลื่อนที่ ขนาด  20,000 
บีทียู  ราคาเครื่องละ  33,000  บาท 

-  132,000 
(งบ อบจ.) 

132,000 
(งบ อบจ.) 

132,000 
(งบ อบจ.) 

กอง
การศึกษาฯ 
(ร.ร.ขี้เหล็ก
พิทยาคม) 

14 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ เคลื่อนที่ ขนาด 26,000 
บีทียู  ราคาเครื่องละ  36,200  บาท 

- 108,600 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

15 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ เคลื่อนที่ ขนาด  18,000 
บีทียู  ราคาเครื่องละ  28,600  บาท 

- 28,600 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

16 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีสเตนเลส  ส าหรับโรงอาหาร  
ราคาชุดละ  19,000  บาท 

- 513,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

17   ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

” - จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens  ราคาเครื่องละ 
27,700  บาท 

- 221,600 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

18 ” ” ” ” - จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้น
ทแยงมุม 120 น้ิว  ราคาจอละ  13,100  บาท 

- 104,800 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

19 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ   
ราคาเครื่องละ  20,800  บาท 

- 166,400 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

20 ” ” ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

” - จัดซ้ือจักรเย็บผ้าชนิดตั้งโต๊ะ 
ราคาเครื่องละ  8,000  บาท 

- 40,000 
(งบ อบจ.) 

40,000 
(งบ อบจ.) 

40,000 
(งบ อบจ.) 

” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 395 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน  
ราคาเครื่องละ  59,000  บาท 

- 59,000 
(งบ อบจ.) 

59,000 
(งบ อบจ.) 

59,000 
(งบ อบจ.) 

กอง
การศึกษาฯ 
(ร.ร.ขี้เหล็ก
พิทยาคม) 

22 ” ” ครุภัณฑ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

” - จัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรี - 100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

” 

23 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ เคลื่อนที่ ขนาด  20,000 
บีทียู  ราคาเครื่องละ  33,000  บาท 

-  132,000 
(งบ อบจ.) 

132,000 
(งบ อบจ.) 

132,000 
(งบ อบจ.) 

กอง
การศึกษาฯ 
(ร.ร.กีฬา 
อบจ.รอ.) 

24 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอ้ี   ราคาชุดละ 
2,000  บาท 

- 40,000 
(งบ อบจ.) 

40,000 
(งบ อบจ.) 

40,000 
(งบ อบจ.) 

” 

25 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี - 50,000 
(งบ อบจ.) 

50,000 
(งบ อบจ.) 

50,000 
(งบ อบจ.) 

” 

26 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะประชุมแบบวงรีท าจาก PARTICLE 
BOARD เคลือบเมลามีน  ราคาชุดละ 35,000 บาท 

- 35,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

 

แบบ ผ.08 
- 396 - 

       แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี อเนกประสงค์ 
ราคาตัวละ  600  บาท 

- 18,000 
(งบ อบจ.) 

- - กอง
การศึกษาฯ 
(ร.ร.กีฬา 
อบจ.รอ.) 

28 ” ” ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

” - จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด  2,500  ANSI Lumens  ราคาเครื่องละ 
27,700  บาท 

-  83,100 
(งบ อบจ.) 

83,100 
(งบ อบจ.) 

55,400 
(งบ อบจ.) 

” 

29 ” ” ” ” - จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง -  317,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

” 

30 ” ” ครุภัณฑ์
การเกษตร 

” - จัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  
สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที  ราคาเครื่องละ
11,000  บาท 

-  11,000 
(งบ อบจ.) 

11,000 
(งบ อบจ.) 

11,000 
(งบ อบจ.) 

” 

31 ” ” ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

” - จัดซ้ือตู้ล าโพงอเนกประสงค์พร้อมแบตเตอรี่  
ราคาตู้ละ  9,000  บาท 

- 18,000 
(งบ อบจ.) 

18,000 
(งบ อบจ.) 

18,000 
(งบ อบจ.) 

” 

32 ” ” ” ” - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียน - 100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 397 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  2 บาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้าง×ลึก×สูง) 
กว้าง  90×40×180  ซม.  ราคาตู้ละ  6,000  บาท 
 

- 
 

18,000 
(งบ อบจ.)  

- 18,000 
(งบ อบจ.)  

กอง
การศึกษาฯ 
(อุทยานการ

เรียนรู้
ร้อยเอ็ด)  

34 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีอเนกประสงค์  ชนิดหุ้มเบาะรองน่ัง 
ราคาตัวละ  890  บาท 

- - 26,700 
(งบ อบจ.) 

26,700 
(งบ อบจ.) 

” 

35 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะประชุม  ราคาโต๊ะละ  2,700  บาท - - 54,000 
(งบ อบจ.) 

54,000 
(งบ อบจ.) 

” 

36 ” ” ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

” - จัดซ้ือโทรทัศน์ LED TV  ขนาด  34  น้ิว 
ราคาเครื่องละ  7,990  บาท 

- - 31,960 
(งบ อบจ.) 

31,960 
(งบ อบจ.) 

” 

37 ” ” ” ” - จัดซ้ือโทรทัศน์ LED TV  ขนาด  60  น้ิว 
ราคาเครื่องละ  42,990  บาท 

- - 42,990 
(งบ อบจ.) 

42,990 
(งบ อบจ.) 

” 

38 ” ” ” ” - จัดซ้ือจอรับภาพ โปรเจคเตอร์ Tripod Screen 
จอขาตั้ง (ขนาดไม่น้อยกว่า  60×80 น้ิว  (150×203 
cm)  ราคาจอภาพละ  7,050  บาท 

- - 7,050 
(งบ อบจ.) 

7,050 
(งบ อบจ.) 

” 

39 ” ” ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

” - จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า VA   
ราคาเครื่องละ  2,500  บาท 

- - 20,000 
(งบ อบจ.) 

20,000 
(งบ อบจ.) 

” 

40 ” ” ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว 

” - จัดซ้ือถังขยะพลาสติกแบบมีล้อ ขนาด 40 ลิตร 
ฝาเลียบ  ราคาถังละ  1,800  บาท 

- 43,200 
(งบ อบจ.) 

43,200 
(งบ อบจ.) 

43,200 
(งบ อบจ.) 

” 

แบบ ผ.08 
- 398 - 

                  แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ราคาคันละ  814,000 บาท 

- 814,000 
(งบ อบจ.) 

814,000 
(งบ อบจ.) 

814,000 
(งบ อบจ.) 

กอง
การศึกษาฯ 
(อุทยานการ

เรียนรู้
ร้อยเอ็ด)  

42 ” ” ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 น้ิว) 
ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

- 880,000 
(งบ อบจ.) 

880,000 
(งบ อบจ.) 

880,000 
(งบ อบจ.) 

กองการศึกษาฯ 
(จัดตั้งศูนย์

ดิจิทัล อบจ.รอ)  

43 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า  VA 
ราคาเครื่องละ  2,500  บาท 

- 100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

” 

44 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
ราคาชุดละ  3,500  บาท 

- 140,000 
(งบ อบจ.) 

140,000 
(งบ อบจ.) 

140,000 
(งบ อบจ.) 

” 

45 ” ” ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

- 22,000 
(งบ อบจ.) 

- - กอง
การศึกษาฯ 

46 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล  ราคาเครื่องละ  21,000  บาท 

- 21,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

47 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED 
ชนิด Network  แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
ราคาเครื่องละ  7,900  บาท 

- 23,700 
(งบ อบจ.) 

23,700 
(งบ อบจ.) 

23,700 
(งบ อบจ.)  

” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 399 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก 
Inkjet)  ราคาเครื่องละ  7,900  บาท 
 

- 
 

23,700 
(งบ อบจ.) 

23,700 
(งบ อบจ.) 

23,700 
(งบ อบจ.)  

กอง 
การศึกษาฯ 

49 ” ” ” ” - จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคาชุดละ 6,200 บาท 

- 12,400 
(งบ อบจ.) 

12,400 
(งบ อบจ.) 

12,400 
(งบ อบจ.)  

” 

50 ” ” ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

” - จัดซ้ือไมค์สาย  ราคาตัวละ  1,000  บาท - 2,000 
(งบ อบจ.) 

2,000 
(งบ อบจ.) 

2,000 
(งบ อบจ.)  

” 

51 ” ” ” ” - จัดซ้ือไมค์ลอยคู่  ราคาคู่ละ  2,800  บาท - 5,600 
(งบ อบจ.) 

5,600 
(งบ อบจ.) 

5,600 
(งบ อบจ.)  

” 

52 ” ” ” ” - จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป  
ราคาตัวละ  23,000  บาท 

- 23,000 
(งบ อบจ.) 

- - กองการศึกษาฯ 
(ส าหรับสนาม
กีฬาจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

53 ” ” ” ” - จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร
ส าหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป  
ราคาตัวละ  33,000  บาท 

- 198,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 
 

 

แบบ ผ.08 
- 400 - 

              แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบปรับ
มุมมอง แบบที ่2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป  ราคาตัวละ  96,000  บาท 

- 96,000 
(งบ อบจ.) 

- - กอง
การศึกษาฯ 
(ส าหรับสนาม
กีฬาจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

55 ” ” ครุภัณฑ์กีฬา ” - จัดซ้ืออุปกรณ์การออกก าลังกายกลางแจ้ง - 1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

1,500,000 
(งบ อบจ.) 

” 

56 ” ” ” ” - จัดซ้ืออุปกรณ์การออกก าลังกายภายในร่ม - 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

5,000,000 
(งบ อบจ.) 

” 

57 ” ” ” ” - จัดซ้ืออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย - 600,000 
(งบ อบจ.) 

600,000 
(งบ อบจ.) 

600,000 
(งบ อบจ.) 

” 

58 ” ” ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

” - จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น  ราคาเครื่องละ 13,000 บาท - 13,000 
(งบ อบจ.) 

- - กอง
การศึกษาฯ 

59 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 
ราคาเครื่องละ  13,000  บาท 

- 13,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

60 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 
ราคาเครื่องละ  12,000  บาท 

- 12,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 401 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือโต๊ะประชุมแบบเก้าอ้ี 30  ตัว 
จ านวน 1 ชุดๆ ละ  30,000  บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า
60×225×75 ซม. จ านวน  4  ตัว โต๊ะครึ่งวงกลม
ขนาดไม่น้อยกว่า  150×75 ซม. จ านวน 2 ตัว 
และเก้าอ้ีไม่น้อยกว่า 54×54×91-95 ซม. 

- 30,000 
(งบ อบจ.) 

30,000 
(งบ อบจ.) 

30,000 
(งบ อบจ.) 

กอง
การศึกษาฯ 
(ร.ร.โพธ์ิทอง
พิทยาคม) 

62 ” ” ” ” - จัดซ้ือชุดโต๊ะส าหรับโรงอาหาร โดยการจัดซ้ือ
โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอ้ีสแตนเลส  
โต๊ะสแตนเลส 1 ตัว ขนาด ยาว 150 ซม. 
กว้าง 80 ซม. สูง 80 ซม. เก้าอ้ีสแตนเลส 2 ตัว 
ขนาดยาว 150 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 40 ซม. 
จ านวน  25  ชุด  

- 475,000 
(งบ อบจ.) 

475,000 
(งบ อบจ.) 

475,000 
(งบ อบจ.) 

” 

63 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอ้ี  
ราคาชุดละ  2,000  บาท 

- 40,000 
(งบ อบจ.) 

40,000 
(งบ อบจ.) 

40,000 
(งบ อบจ.) 

” 

64 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  24,000 บีทียู  
ราคาเครื่องละ  32,400  บาท 

- 194,400 
(งบ อบจ.) 

194,400 
(งบ อบจ.) 

194,400 
(งบ อบจ.) 

” 

65 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานชนิดเบาะหุ้มหนังมีพนักพิง  
ราคาตัวละ  2,100  บาท 

- 42,000 
(งบ อบจ.) 

42,000 
(งบ อบจ.) 

42,000 
(งบ อบจ.) 

” 

 

แบบ ผ.08 
- 402 - 

       แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือตู้ล าโพงอเนกประสงค์พร้อมแบตเตอรี่  
ราคาชุดละ  9,000  บาท 

- 18,000 
(งบ อบจ.) 

18,000 
(งบ อบจ.) 

18,000 
(งบ อบจ.) 

กอง
การศึกษาฯ 
(ร.ร.โพธ์ิทอง
พิทยาคม) 

67 ” ” ครุภัณฑ์
โมษณาและ

เผยแพร่ 

” - จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด  2,500  ANSI Lumens  ราคาเครื่องละ 
27,700  บาท 

- 83,100 
(งบ อบจ.) 

83,100 
(งบ อบจ.) 

83,100 
(งบ อบจ.) 

” 

68 ” ” ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฎศิลป์ 

” - จัดซ้ือครุภัณฑ์วงสตริง - 200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

” 

69 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือพัดลมโคจรติดเพดาน 
ราคาตัวละ  2,000  บาท 

- 80,000 
(งบ อบจ.) 

20,000 
(งบ อบจ.) 

20,000 
(งบ อบจ.) 

กองการศึกษา 
(ร.ร.ข้ีเหล็ก
พิทยาคม) 

70 ” ” ครุภัณฑ์
การศึกษา 

” - จัดซ้ือชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
ราคาชุดละ  42,100  บาท 

- 84,200 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

71 ” ” ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 
น้ิว)ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

- 220,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561             - 403 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือกล้องจุลทรรศน์  - 225,000 
(งบ อบจ.) 

225,000 
(งบ อบจ.) 

225,000 
(งบ อบจ.) 

กองการศึกษาฯ 
(ร.ร.ขี้เหล็ก
พิทยาคม) 

73 ” ” ” ” - จัดซ้ือกล้องส่องทางไกล  - 100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

” 

 

แบบ ผ.08 
- 404 - 

       แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 น้ิว)
ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

- 44,000 
(งบ อบจ.) 

44,000 
(งบ อบจ.) 

44,000 
(งบ อบจ.) 

กอง
สาธารณสุข 

2 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network  ราคาเคร่ืองละ  10,000  บาท 

- 10,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

3 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
ราคาตู้ละ  5,500  บาท 

- 11,000 
(งบ อบจ.) 

11,000 
(งบ อบจ.) 

11,000 
(งบ อบจ.) 

” 

4 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานชนิดเบาะหุ้มหนังมีพนักพิง  
ราคาตัวละ  2,200  บาท 

- 4,400 
(งบ อบจ.) 

4,400 
(งบ อบจ.) 

4,400 
(งบ อบจ.) 

” 

 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

   - 405 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 
น้ิว)  ราคาเครื่องละ  22,000  บาท 

- 66,000 
(งบ อบจ.) 

66,000 
(งบ อบจ.) 

66,000 
(งบ อบจ.) 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

2 ” ” ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

” - จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - 100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

” 

3 ” ” ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

” - จัดซ้ือวัสดุส าหรับดับเพลิง เปลี่ยนแปลงสารเคมี 
ส าหรับดับเพลิงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- 15,000 
(งบ อบจ.) 

15,000 
(งบ อบจ.) 

15,000 
(งบ อบจ.) 

” 

4 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - จัดซ้ือชุดรับแขก  ราคาชุดละ  31,300  บาท - 31,300 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

5 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะกลางเหลี่ยม ขนาด กว้าง 80× 
ยาว 50  เซนติเมตร  ราคาตัวละ  4,000  บาท 

- 4,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

6 ” ” ” ” - จัดซ้ือตู้สูงบานผสม  ขนาดกว้าง 120×ลึก 39× 
สูง  154  เซนติเมตร  ราคาตู้ละ  5,300  บาท 

- 5,300 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

7 ” ” ” ” - จัดซ้ือตู้สูงบานผสม  ขนาดกว้าง 90×ลึก 39× 
สูง  120  เซนติเมตร  ราคาตู้ละ  4,000  บาท 

- 4,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

8 ” ” ” ” - จัดซ้ือชั้นวางของ  5 ชั้น ขนาดกว้าง 67×ลึก 33× 
สูง  160  เซนติเมตร  ราคาตู้ละ 2,000  บาท 

- 2,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

 

แบบ ผ.08 
- 406 -  

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน 
ราคาตู้ละ  3,500  บาท 
 

- 
 

7,000 
(งบ อบจ.) 

 

7,000 
(งบ อบจ.) 

 

7,000 
(งบ อบจ.) 

 

กองป้องกันฯ 
 
 

2 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานชนิดเบาะหุ้มหนัง  
มีพนักพิง  ราคาตัวละ  2,200  บาท 

- 17,600 
(งบ อบจ.) 

17,600 
(งบ อบจ.) 

17,600 
(งบ อบจ.) 

” 

3 ” ” ” ” - จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ กว้าง  60  ซม.
ยาว 180 ซม. สูง 70 ซม. 
ราคาตัวละ 2,500 บาท 

- 25,000 
(งบ อบจ.) 

25,000 
(งบ อบจ.) 

25,000 
(งบ อบจ.) 

” 

4 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง    
ราคาตัวละ  250  บาท 

-  25,000 
(งบ อบจ.) 

25,000 
(งบ อบจ.) 

25,000 
(งบ อบจ.) 

” 

5 ” ” ” ” - จัดซ้ือเต้นท์ผ้าใบ  ขนาด  4×8  เมตร 
ราคาหลังละ  20,000  บาท 

-  200,000 
(งบ อบจ.) 

200,000 
(งบ อบจ.) 

100,000 
(งบ อบจ.) 

” 

6     - จัดซ้ือโต๊ะท างานไม้/เหล็ก ส านักงาน  
ราคาตัวละ  6,500  บาท 

- 13,000 
(งบ อบจ.) 

13,000 
(งบ อบจ.) 

- ” 

 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

    -  407 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
การเผยแพร่ 

เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง - 300,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

300,000 
(งบ อบจ.) 

กอง
การศึกษาฯ 

(ปรับปรุงและ
พัฒนาสนาม
กีฬา จ.รอ)  

  

แบบ ผ.08 
- 408 -  

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุสาหกรรม
และการ

โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือรถบรรทุกน้้า  10  ล้อ   
ราคาคันละ  4,600,000  บาท 

- 9,200,000 
(งบ อบจ.) 

- - กองช่าง 

2 ” ” ” ” - จัดซ้ือรถบดล้อเหล็กเรียบสั่นสะเทือน ขนาด 3  
ตัน  พร้อมหางลากจูงเพื่อให้มีเครื่องจักร  
ราคาคันละ  2,700,000  บาท 

- 2,700,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

3 ” ” ” ” - จัดซ้ือรถบรรทุกเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 
ราคาคันละ  1,980,000  บาท 

- 7,920,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

4 ” ” ” ” - จัดซ้ือรถเกลี่ยดิน ก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  
150 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
ราคาคันละ  1,980,000  บาท 

- 15,840,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

5 ” ” ” ” - จัดซ้ือรถบรรทุกน้้า  6  ล้อ 
 ราคาคันละ  2,500,000  บาท 

- 5,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

6 ” ” ” ” - จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
 ราคาคันละ  2,800,000  บาท 

- 2,800,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 409 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 อุสาหกรรม
และการ

โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 
ราคาคันละ  3,000,000  บาท 

- 6,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - กองช่าง 

8 ” ” ” ” - จัดซ้ือรถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ 
ราคาคันละ  3,500,000  บาท 

- 7,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 
 

9 ” ” ” ” - จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า 
ราคาคันละ  4,500,000  บาท 

- 4,500,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

10 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องเจาะคอนกรีต  (Coring) 
พร้อมเครื่องปั่นไฟฟ้า ราคาชุดละ  114,500  บาท 

- 114,500 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

11 ” ” ” ” - จัดซ้ือล้อวัดระยะทางท้าด้วยพลาสติกแข็ง 
ขอบวงล้อหุ้มด้วยยางมีระบบเบรกควบคุม  
ด้วยมือจับสามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้  
9999.9  เมตร 

- 138,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

12 ” ” ” ” - จัดซ้ือรถซ่อมบ้ารุงผิวถนนช้ารุดแบบรถบรรทุก  
10 ล้อ  ราคาคันละ  28,000,000  บาท 

- 28,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

แบบ ผ.08 
- 410 - 

         แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 อุสาหกรรม
และการ

โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือรถซ่อมบ้ารุงผิวถนนช้ารุดแบบรถบรรทุก  
6 ล้อ  ราคาคันละ  18,000,000  บาท 

- 18,000,000 
(งบ อบจ.) 

- - กองช่าง 

14 ” ” ครุภัณฑ์
การเกษตร 

” - จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4
ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 
ราคาคันละ  1,100,000  บาท 

- 1,100,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

15 ” ” ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

” - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับ
ประมวลผล  ราคาเครื่องละ  21,000  บาท 

- 21,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

16 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
ราคาชุดละ  4,300  บาท 

- 8,600 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

17 ” ” ” ” - จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer) 
ส้าหรับกระดาษขนาด A3 
ราคาเครื่องละ  7,900  บาท 

- 15,800 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

18 ” ” ” ” - จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (l2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง  ราคาเครื่องละ  1,600  บาท 
 

- 1,600 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 

- 411 - 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 อุสาหกรรม
และการ

โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (l2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง  ราคาเครื่องละ  6,200  บาท 
 

- 6,200 
(งบ อบจ.) 

- - กองช่าง 

20 ” ” ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

” - จัดซ้ือโต๊ะท้างานแบบไม้ หน้าโต๊ะหนา  18 มม. 
มีลิ้นชัก 2 ล้อชักพร้อมกุญแจล็อคข้าง  หนา 18 
มม. ขนาด 120×60×75  (กว้าง×ลึก×สูง) 
ราคาตัวละ  3,000  บาท 

- 15,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

21 ” ” ” ” - จัดซ้ือเก้าอ้ีส้านักงานชนิดเบาะหุ้มหนังมีพนักพิง  
ราคาตัวละ  2,200  บาท 

- 48,400 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

22 ” ” ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

” - จัดซ้ือเครื่องวัดการสะท้อนแสง  เป็นเครื่องมือ
วัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทางแบบจ้าลองการมองเห็นในเวลากลางคืน  RL 
(Retroreflective for road marKing) ตาม
มาตรฐาน ASTM E1710  และสามารถวัดค่าการ
มองเห็นในเวลากลางวัน  Qd (Day visibility) 
ตามมาตรฐาน EN 1436 เป็นเครื่องมือพกพาเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจวัดในสนาม  
ราคาเครื่องละ  900,000  บาท 

- 900,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

 
 

แบบ ผ.08 
- 412 - 

           แผนพัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 อุสาหกรรม
และการ
โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือเครื่องมือวัดความหนาเส้นจราจร  
แบบดิจิตอล  ราคาเครื่องละ  40,000  บาท 

- 80,000 
(งบ อบจ.) 

- - กองช่าง 

24 ” ” ” ” - จัดซ้ือล้อวัดระยะทางแบบล้อหมุนชนิดเดินตาม  
ราคาตัวละ  5,000  บาท 

- 20,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

25 ” ” ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

และการ
ขนส่ง 

” - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  (CAB) 
ราคาคันละ  715,000  บาท 

- 715,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

26 ” ” ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

” - จัดซ้ือเครื่องปั่นไฟฟ้า/เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า  
ราคาเครื่องละ  57,500  บาท 

- 57,500 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

 

แบบ ผ.08 

แผนพัฒ
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 
ที่  

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การ
พาณิชย์ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  ราคาคันละ  48,500  บาท - 48,500 
(งบ อบจ.) 

- - สถานีขนส่ง 
อ.โพนทอง 

2 ” ” ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

” - ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีแถว  จ านวน  4  ตัว 
ราคาชุดละ  7,500  บาท 

- 75,000 
(งบ อบจ.) 

- - ” 

 

แบบ ผ.08 
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ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมิน 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้วางแผนเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดกระบวนการ
ตามแนวคิด PDCA หรือ Deming Cycle คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ เพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด 
ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดี ลดความสูญเสียใน
รูปแบบต่างๆ 
 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกคร องส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  2)

พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ได้จัดท า คู ่มือการจัดท าแผนพัฒนาท ้องถ่ิน แผนยุทธศาสตร ์การพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี 
แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล
ดังนี ้

 
 

/ เกณฑ์มาตรฐาน ...  
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement)  

เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น า 
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายโดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2  ส่วน คือ  
ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงาน
ประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกล ยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวช้ีวัดที่
ส าคัญ 2 ประการ คือ 

1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตา
ของสมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร 
(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน ระดับการ
บริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
(1) การเข้าถึงเน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้

ได้รับบริการสาธารณะ 
(2) การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล ตอบ

แทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
(4) ความเสมอภาคเน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับ

บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
 
 
 

/ 3. เกณฑ์ความ...  
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3. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ 
(1) สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตัวช้ีขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง  

ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(2) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ  

ครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ ความถี่ในการ
ให้บริการ เป็นตัวช้ีวัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 

(3) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วน
ของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ ความถี่ในการให้บริการ  
เป็นตัวช้ีวัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 

(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ  เป็นการช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการ  
ที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้
เป็นแนวทาง 

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ  
(1) พันธกิจต่อสังคม  เป็นตัวช้ีวั ดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้  

จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  เป็นตัวช้ีวัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง  เป็นตัวช้ีวัดที่มีความส าคัญเพื่อให้หลักประกันว่า

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวช้ีถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ

และมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวช้ีถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 

/(3) มาตรการเชิง ...  
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(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวช้ีวัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับ
ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวช้ีวัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพไม่ละเลยเพิกเฉย  
ต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 
(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วย งาน 

ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  

ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวช้ีวัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหาย  

จากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่เกิดข้ึน เช่น  
การก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 

(2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวช้ีวัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในฟื้นฟูบูรณะ
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 

เกณฑ์และตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and 
indicators) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ด าเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล  
และการสนอง ตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attributes) 
อาจแตกต่างกันไปข้ึนอยูก่ับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

/ เกณฑ์มาตรฐาน ... 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 

 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 

 การจัดสรรทรัพยากร 

 การกระจาย
ผลประโยชน ์

 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

 สมรรถนะของ
หน่วยงาน 

 ความทั่วถึงและเพียงพอ 

 ความถ่ีในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พื้นที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบชอง
หน่วยงาน 

 พันธกิจต่อสังคม 

 ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 

 การให้หลักประกัน
ความเสี่ยง 

 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

 การก าหนดประเด็น
ปัญหา 

 การรับฟังความคิดเห็น 

 มาตรการ/กลยุทธ์ใน
การแก้ไขปัญหา 

 ความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 

 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก 
(ทางบวกและทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 
 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
1. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะ  
แสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในข้ันต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  
ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

1.1แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตาม (Evaluation) 
การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ถึง

ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้
กล่าวมาแล้ว 
 
 

/ การประเมินผล ... 
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การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ

ตัวช้ีวัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2  ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ  

1.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
1.2.1 ระเบียบ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 
มาตรา3/1 ก าหนดว่า การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไป  เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

2) พระราชกฤษฎีกว่าด้วยหลักเกณฑ์์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให้องค์กรภาครัฐต้องน าหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติราชการของหน่วย
งานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐจะต้องมีการจัดท า
แผนพัฒนาแผนปฏิบัติการล่วงหน้า  โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดให้มีรายละเอียด  ข้ันตอน  ระยะเวลา
งบประมาณด าเนินการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ  ภารกิจ  และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผล 

3) ระเบียบก ระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกคร องส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินถือเป ็น 
แนวทางปฏิบัติเพื่อร่วมกันจัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร ์ การพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัด เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ของทรัพยากร ความคุ ้มค่า และประโยชน ์สุขของประชาชนเป ็นส าคัญ และเพื่อให ้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
องค์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ินจ าเป ็นต้องมีการแปลงยุทธศาสตร ์ไปสู ่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี 
เพื่อก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ด าเนินการในการตอบสนองต่อประชาชน 

4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัด

ร้อยเอ็ด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการประสานและบูรณาการการ  
 

/ จัดท าแผนพัฒนา ... 
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จัดท าแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรา 53/1 
วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 45 (3) ( 4) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 17 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติ ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และ มาตรา 19 วรรคท้ายแห่ง
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพสนับสนุนราชการส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน ประสานและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถ่ินอื่น ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนา
ท้องถ่ิน การประสาน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในเขต
จังหวัด  

5) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีค าสั่ง ที่ 829/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้จัดประชุมก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 มาใช ้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป ี เพื่อที่องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด จะได้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

6) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการแต ่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามค าสั่ง ที่ 280/2561 , 365/2561  ดังนี ้

นายประไพ   ศรีสัจจา  สมาชิกสภา อบจ.รอ. ประธานคณะกรรมการ  
ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     หัวหน้าส่วนบริหาร รองประธานคณะกรรมการ  
นายตระกูล   อรรถวิเศษ  ผู้แทนประชาคม  รองประธานคณะกรรมการ  
นายอรุณ   ชัฏพลชัย  สมาชิกสภา อบจ.รอ. กรรมการ  
นายทินกร   อ่อนประทุม  สมาชิกสภา อบจ.รอ. กรรมการ  
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  

      ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ  
 
 

/ ผู้อ านวยการ ... 
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ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
     ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ  
นายเอกมล กุลเวชกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
นายทรงศักดิ์  เลิศล าหวาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
นายเสถียร   ภาชนะวรรณ์  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  หัวหน้าส่วนการบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อ 

ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

1.2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีขั้นตอน

ในการด าเนินการ ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสีป่ีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ป ีดังนี้ 

1. การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ ( Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของ

หน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 
 
 

/ (4) ประสิทธิภาพ ... 
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(4) ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ
ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)ผลลัพธ์และ
ผลผลิต ( Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(6) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด ( Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  อาจน าแนวทาง
ทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้  
โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของ
แผนพัฒนาสี่ปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

2. การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสี่ปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ ( Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีตามกรอบแนวทางและ
วิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงาน 
จนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จา กการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เสนอต่อสภา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด  คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัด ร้อยเอ็ด  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

/ ข้ันตอนที่ 5 ... 
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ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด 

1.3 ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
1.3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท้องถ่ินสี่ปี โดยสร้างเครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล 
โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ แบบสอบถามมีการ
ก าหนดค ่าความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และการให ้ แสดงความคิดเห็นปลายเป ิด ตามลักษณะของกลุ ่ม 
ตัวอย่างและตามการประเมินตัวบ่งช้ีซึ่งข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ศึกษาระเบียบ วิธีการแนวทางข้ันตอนเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล
หน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ  ที่เป็นกรอบ ในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2) ท าการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนา 
สี่ปีให้ครอบคลุมตามกรอบในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
และผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถ่ิน สี่ปี เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้างและความตรงตามเนื้อหา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม  

4) ท าการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น หรือความเช่ือถือของแบบสอบถาม  
5) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามจนถูกต้องสมบูรณ์จัดพิมพ์และ

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง  
1.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) สุ่มตัวอย่าง โครงการที่จะติดตามและประเมินผล โดยใช้การสุ่ม แบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) จ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ ร้อยละ 15 ของ
จ านวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
 

/ 2) เก็บรวบรวม ... 
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2) เก็บรวบรวมข ้อมูลจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยก ารเก็บข ้อมูลจากการ  
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยส ารวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์ จากการด าเนินโครงการ และผู ้น า
ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ก านนัผู้ใหญ่บ้านผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพื่อเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางใน 
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การ 

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4
ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) 
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อย
เพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย 
จึงจ าเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ 
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(3) ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ 
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวด
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน 
(Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 

(4) ระยะเวลาท่ีใช้ไป เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม 
 
 

 
/ 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ ... 
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1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ  

ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2) ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการ  ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการ
ด าเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน 
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วง
ไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
การตัดทอนข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและ 
ค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู 

จากผล ลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม 
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมาก
น้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก 
จ านวนประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
 

/ (3) ระดับ... 
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(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

3. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม 
เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้ มุ่งหวัง 
(Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ 
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 

(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ 
และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติ
มากยิ่งข้ึน การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากข้ึน 
และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
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(1) ประเด็นปัญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
ที่เกิดข้ึน ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตาม
ความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ น ามาใช้ตลอด
ช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียนข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหา 
เพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  
หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

5.  เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ กิจกรรมว่าจะ
สามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณ
งบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึงความอยู่รอด
ทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ 
และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการด าเนินโครงการ 

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  
 

/ 5. เกณฑ์ความเป็น ... 
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6. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ  

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3ประการ คือ 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญ  
ทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น 
การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ  
ที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่โดยสามารถ
พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวช้ีวัดที่เน้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
กระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

7. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 

(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ
ด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน  
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย 
เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
 
 
 
 

/ (2) ผลกระทบ ... 
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(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศร ษฐกิจ 
ที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ 
พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเข่ือน 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอื้ออาทรความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนด้ังเดิม 

เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ 
ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์และตัวช้ีวัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ
เพื่อประมวลเป็นตัวช้ีวัดรวม (Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 แสดงตารางท่ี 61  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

แผนงาน/ด้าน 2557 2558 2559 2560 รวมท้ังสิ้น คิดเป็นร้อยละ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 85,392,090 86,237,780 124,955,660 122,068,200  418,653,730 90.50 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,817,760 10,950,190 9,982,950 10,207,460  43,958,360 9.50 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 98,209,850 97,187,970 134,938,610 132,275,660 462,612,090 16.49 
แผนงานการศึกษา 96,081,340 89,845,650 100,135,950 105,275,590  391,338,530 23.98 
แผนงานสาธารณสุข 30,387,240 23,593,620 24,979,280 270,168,150  349,128,290 21.39 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 5,516,620 6,555,390 5,826,420 5,704,700  23,603,130 1.45 
แผนงานเคหะชุมชน 130,423,150 201,133,750 178,293,740 190,180,560  700,031,200 42.89 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,750,000 11,150,000 8,200,000 6,700,000  38,800,000 2.38 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 36,595,220 39,100,530 27,314,370 26,127,000  129,137,120 7.91 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 311,753,570 371,378,940 344,749,760 604,156,000 1,632,038,270 58.19 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 66,284,190 59,473,810 56,483,100 54,697,950  236,939,050 70.06 
แผนงานการเกษตร 39,234,330 22,168,000 9,873,700 10,290,000  81,566,030 24.12 
แผนงานการพาณิชย ์ 5,544,000 5,007,110 4,694,830 4,419,710  19,665,650 5.82 
ด้านเศรษฐกิจ 111,062,520 86,648,920 71,051,630 69,407,660 338,170,730 12.06 

แผนงานงบกลาง 120,493,630 84,864,410 84,193,540 82,502,910  372,054,490 100 
ด้านการด าเนินการอ่ืน 120,493,630 84,864,410 84,193,540 82,502,910 372,054,490 13.26 

รวมท้ังสิ้น 641,519,570 640,080,240 634,933,540 888,342,230 2,804,875,580 100 
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จากตารางท่ี 61 พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดสรรงบประมาณตลอดระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,804,875,580 บาท 

แยกเป็นรายด้านครบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านบริการชุมชนและสังคม คิดเป็นร้อยละ 58.19 ด้านบริหารงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 16.49
ด้านการด าเนินการอื่น คิดเป็นร้อยละ 13.26 และด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.06 

ตารางท่ี 62  แสดงงบประมาณ 

งบ 2557 2558 2559 2560 รวมท้ังสิ้น คิดเป็นร้อยละ 

งบกลาง 120,528,041 84,921,500 84,259,570 82,590,120 372,299,231 13 

งบบุคลากร 130,900,530 146,600,780 143,928,220 151,302,960 572,732,490 20 

งบด าเนินการ 181,690,739 161,910,560 194,722,560 426,170,140 964,493,999 34 

งบลงทุน 188,926,500 234,637,400 201,155,280 221,788,750 846,507,930 30 

งบรายจ่ายอื่น 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 0.01 
งบเงินอุดหนุน 19,373,760 11,910,000 10,767,910 6,390,260 48,441,930 1.73 

รวมท้ังสิ้น 641,519,570 640,080,240 634,933,540 888,342,230 2,804,875,580 100 

 
จากตารางท่ี 62 พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดสรรงบประมาณตลอดระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ แยกเป็นรายงบรายจ่ายครบทุกงบ

รายจ่าย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ งบด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 34 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 30 งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 20 งบกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 13 งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 1.73 และงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 
  
 

/ การพัฒนาท้องถ่ิน ...
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การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมตลอดสี่ปีในภาพรวมประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับประโยชน์ ดังน้ี 
1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน

กลาง 
1.1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน เพื่อบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
1.2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดการพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อรองรับและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. การลดความเหลื่อมล้ า 

2.1 จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.2 จัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

3.2 ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุง สืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 

4.2 พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
4.1 ผลกระทบไปสู่อนาคต 

เพื่อให้เกิดความมั่นคงจากการพัฒนาท้องถ่ินในอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
จะพัฒนาท้องถ่ิน ให้สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม  สร้างความสามารถในการแข่งขันจากท้องถ่ินโดย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ  
เพื่อสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้ ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน โดยจัดกิจกรรมเพื่อสนองต่อการ พัฒนาสวัสดิการสังคมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน พัฒนาแรงงานสู่แรงงานมีฝีมือ และสร้างส านึกพลเมืองให้กับประชาชนในท้องถ่ิน  ประกอบกับ
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะ จัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา สืบทอดองค์ความรู้ศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 

/ สร้างโอกาส ...  
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สร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ  ในด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะอนุรักษ์
ฟื้นฟ ูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยส ร้างความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
พัฒนาท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลและประชารัฐ 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากพัฒนา 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นคณะกรรมการที่มีผลท าให้ การจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการประสานและบูรณาการ การจัดท าแผนพัฒนาในภาพรวม
ของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรา 53/1 วรรค ท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534  มาตรา 45 (3) ( 4) แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ .ศ. 2540 มาตรา 17 (2) ( 3) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ กระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ มาตรา 19 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2551 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่  ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการประสานแผนท้องถ่ินระดับจังหวัด และคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ 
มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประสบผลส าเร็จใน
ระดับจังหวัด และระดับองค์กร เป็นการบูรณาการเพื่อก าหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรม ภายใต้แผนงาน
เดียวกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ร่วมกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท างาน
สัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นการเช่ือมโยงทรัพยากรของทุกฝ่ายเป็นความร่วมมือเชิงสนับสนุนช่วยเหลือกัน
ระหว่างหน่วยงานที่ต่างศักยภาพและที่มี ศักยภาพใกล้เคียงกัน ท าให้เกิดกระบวนการท าให้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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