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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จัดทำขึ้นโดยเจตนารมณ์ตามมาตรา 253 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของการนำแผนงานหรือโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล    
ร่มเกล้า ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า (เฉพาะปี 2564) ที่รับ
อนุมัติโครงการและงบประมาณ ไปสู ่การปฏิบัติจนสามารถบรรลุว ัตถุประสงค์และเป้า หมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม   
  เทศบาลตำบลร่มเกล้า  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตำลบลร่มเกล้า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สภาเทศบาล หน่วยงาน และหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นเอกสารข้อมูลอ้างอิงได้ตามสมควร ตลอดทั้งใช้ศึกษาเพ่ือกำหนดทิศทางหรือ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไปได้ 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลร่มเกล้าจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลร่มเกล้า 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในตำบลร่มเกล้าให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลร่มเกล้าหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ... 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าที่สภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารเทศบาล
ตำบลร่มเกล้าคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ เทศบาลตำบลร่มเกล้าต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นของ เทศบาลตำบลร ่มเกล้า                 
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร  
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก   
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี ้ว ัดที ่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื ้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ คาดว่า  
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้าต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาร
เสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้ามีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้าโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั ่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลร่มเกล้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบล      
ร่มเกล้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายไตรมาศ รายหกเดือน หรือรายปีตามความ
เหมาะสม และสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานรอบไตรมาศ รอบหกเดือน ที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าเสนอสภาเทศบาลตำบล     
ร่มเกล้ารับทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตำบลร่มเกล้ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 6 
 
  

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
นิคมคำสร้อยและจังหวัดมุกดาหารด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลร่มเกล้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 แบบทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวดัผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่
เสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่ม ีพิธ ีร ีตอง              
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 วิธีการสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลร่มเกล้าใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ามีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
                           (1) การส ัง เกตแบบม ีส ่วนร ่วม (Participant observation)  เป ็นว ิธ ีการส ัง เกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน  
                           (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  3.4 แบบสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลร่มเกล้า/เทศบาลตำบลร่มเกล้า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ
สำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำใหว้ิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
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ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลร่มเกล้าแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ   
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลร่มเกล้า/เทศบาลตำบลร่มเกล้า  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
   
 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร  

     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า มีรายละเอียด ดังนี้ 

       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                                       ภายในและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม  
                                                       เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                                       สิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา  
                                                       ท้องถิ่น    

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง 
                                                        และได้มาตรฐาน 
        พันธกิจที่ 2  เสริมสร้างสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการ 
                                                       บริหารที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
        พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ม่ันคงให้แก่ประชาชน 
        พันธกิจที่ 4   ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชน 
                                                       ทั่วไป 
        พันธกิจที่ 5   ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยที่ดีแก่ประชาชน 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 10 
 
  

       3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       จุดมุ่งหมายที่ 3  ชุมชนมีความม่ันคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
       จุดมุ่งหมายที่ 4  ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพที่สอง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
       จุดมุ่งหมายที่ 5  เป็นชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษา 
                                                       สิ่งแวดล้อม 
       จุดมุ่งหมายที่ 6  เป็นชุมชนแห่งความสุข “ร่มเกล้า ร่มเย็น ร่มธรรม” 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1  

       1.1  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อ                      
                                   ระบายน้ำ 

          1.2  ขุดสระ เจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างฝายน้ำล้น ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ 
          1.3  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ไฟฟ้า  
                                             ส่องสว่างสาธารณะ และพลังงานแสงอาทิตย์  
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 
          2.1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
          2.2  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
          2.3  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
          2.4  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
          2.5  การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3  
          3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4 
          4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่คนในชุมชนโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
                                             ทางการเกษตร เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          4.2  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ผลิต ผู้ค้า ในรูปแบบสหกรณ์/รัฐวิสาหกิจชุมชน 
          4.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 5   
          5.1  การป้องกันและไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
          5.2  การบริหารจัดการมลภาวะเป็นพิษ และการรณรงค์คัดแยก/กำจัดขยะ 
                                             มูลฝอย 
          5.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ การตกแต่งสถานที่สวนสาธารณะ 
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        แนวทางการพัฒนาที่ 6  
          6.1  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศาสนา 
          6.2  ส่งเสริม สนับสนุนด้านศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
                                             ของชาติ และท้องถิ่น 
          6.3  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
       5) วิสัยทัศน์    
        การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชน 
                                   เข้มแข็ง 
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   1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เฉพาะปี 2564 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา อนุมัติงบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนา การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
และการบริหาร
บ้านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดระเบียบ
ชุมชน และสงัคม 
ที่ดี 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ 
1.2 ขุดสระ เจาะบ่อบาดาล 
ก่อสร้างฝาย พฒันาแหล่งนำ้
เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภค 
1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้า 
และพลังงานแสงอาทติย์ 
 
 
 
2.1 พัฒนา ส่งเสริม สนบัสนนุ
อาชีพ 
2.2 พัฒนา ส่งเสริม สนบัสนนุ 
การจัดสวัสดิการชุมชน 
2.3 การพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนนุการศึกษาทุกระดบั 
2.4 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
2.5 การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2 การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3.3 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

8,736,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,672,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,170,000 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

6,836,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,395,917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

805,000 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

4. การวางแผน การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
5. การบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
6. การส่งเสริมงาน
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญา ท้องถิน่ 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการทำ
เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดำริ 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การ
รวมกลุ่มของเกษตรกรใน
รูปแบบสหกรณ์หรือวิสาหกิจ
ชุมชน 
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
5.1 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรปา่ไม้ และการ
บุกรุกที่สาธารณะ 
5.2 การบริหารจัดการมลภาวะ
เป็นพิษ และการบริหารจัดการ
ขยะ 
5.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ และสนามเด็ก
เล่น 
 
6.1 ส่งเสริม วัฒนธรรม 
ประเพณีด้านศาสนา 
6.2 ส่งเสริม สนับสนุน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่ 
และของชาต ิ
6.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

850,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

540,000 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

295,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

295,000 

รวม 96 21,368,900 81 17,677,517 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสาตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรท์ี่ 6

งบประมาณตามแผน 8736000 9672900 1170000 850000 400000 540000

งบประมาณอนมุติั 6836600 9395917 805000 50000 295000 295000

แผนภูมิภาพเปรียบเทยีบจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนากับจ านวน
งบประมาณทีอ่นุมัต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณตามแผน งบประมาณอนมุติั
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
   2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์  ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลร่มเกล้าดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การวางแผนการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการส่งเสริมพัฒนาด้า น
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มสนุก) ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมุกดาหาร ที ่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า 1) สร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว  2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึงทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงบริเวณชายแดน และ 
3) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน   ซ่ึงเทศบาลตำบลร่ม
เกล้าได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
    ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การกำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ  
     เทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบ
ครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง”   ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพและรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
ด้านการศึกษาและความเข้มแข็งของชุมชนในทุกมิติ  จะเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดโครงการ/แนวทางการพัฒนา จำนวน 25 โครงการ 
สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  
22 โครงการ  และสามารถดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในรอบปีงบประมาณ จำนวน  20 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88  ถือมีผลสำฤทธิทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสูง   
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 16 
 
  

     2.1.3 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
      1) วิสัยทัศน์  
        “การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง”    
 
      2) ยุทธศาสตร์ 
       2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        2.2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
         2.3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
         2.4 การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
        2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2.6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       
      3) เป้าประสงค ์
         3.1 การคมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 
        3.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
        3.3 ชุมชนมีความม่ันคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
        3.4 ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพที่สอง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
        3.5 เป็นชุมชนสะอาด ปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
        3.6 เป็นชุมชนแห่งความสุข “ร่มเกล้า ร่มเย็น ร่มธรรม” 
 
    2.1.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลตำบลร่มเกล้า  ได้มีการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและรอบด้าน  ตามอำนาจหน้าที่ในรอบหลายปีที่ผ่านมา  และมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในและภายนอก  ตลอดทั้งแนวนโยบายของฝ่ายบริหารที่ผ่าน ๆ มา  ซึ่งแล้ว
แล้วเพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า  ยังมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างครอบคลุมและรอบด้าน  เพื่อคุณภาพชีวิต ประโยชน์
สุขของประชาชนชาวตำบลร่มเกล้า  ตามสภาพพ้ืนที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการ    
  ทั้งนี ้  การกำหนดจุดยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า จะยึดโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานอย่าเป็นรูปธรรม  สู่เป้าหมายหลักคือ คนในชุมชนพื้นที่ เข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้ก้าวพร้อมบรรลุสู่วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เป็นเป็นประเทศพัฒนา และสร้างความสุขของคนในสังคม ให้มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
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                     2.1.6ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        
     (แผนภูมิที่ 4) 
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    ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่ม

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
ทต.ร่มเกล้า 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
ม่ันคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการ
น้ำให ้เพ ียงพอแต่การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 แก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น แ ล ะ พ ั ฒ น า
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การ
ส่งเสริมพัฒนาการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การเกษตร 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู่
ยั่งยืน 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การ
เสริมสร้างความมั ่นคง
ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

2) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการ
น้ำให ้เพ ียงพอแต่การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 แก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น แ ล ะ พ ั ฒ น า
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
ยุทธศาสตร ์ท ี ่  3 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 การ
พัฒนาการท่องเที ่ยว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ขีดความสามารถในการ
ลงทุน 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 การ
ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น
การเกษตรและการต่อ
ยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า การ
ลงท ุน เพ ื ่ อ เช ื ่ อมโยง
อาเซียน สู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้าง
ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
การวางแผนการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ ู ้ม ีรายได ้น ้อยเพื ่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
เมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 แก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น แ ล ะ พ ั ฒ น า
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจาก
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลาและพื้นที่ระเบียบ
เศรษฐกิจภาคนะวันออก (EEC) 
เพ ื ่อพ ัฒนาเม ือง และพ ื ้นที่
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การ
ส่งเสริมพัฒนาการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร  
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การ
พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการค้า การลงทุน 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่ 1  การ
ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น
การเกษตรและการต่อ
ยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 เสริมสร้าง
ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 เสริมสร้าง
การศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
จัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 

5) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ช ี ว ิ ต ท ี ่ เ ป ็ น ม ิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจาก
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลาและพื้นที่ระเบียบ
เศรษฐกิจภาคนะวันออก (EEC) 
เพ ื ่อพ ัฒนาเม ือง และพ ื ้นที่
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาความ
ร ่ ว มม ื อ ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ จ า ก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 การ
พัฒนาการท่องเที ่ยว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการท่องเที่ยวตาม
วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 เสริมสร้าง
การผล ิ ตและการจ ั ดก าร
อาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
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ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

6) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
ปร ั บสมด ุ ลและพ ัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การแก ้ ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
ลกความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การ
พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการค้าการลงทุน  
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การส่งเสริม
ด ้ านการศาสนาว ัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ตารางความเชื่อมโยงแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ ทต.ร่มเกล้า) 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ตามแผน * อนุมัติ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ   
โลจิสติกส ์

การพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
การค้าการลงทนุ 

การขยายระบบ
คมนาคมของจังหวัด 

การคมนาคมขนสง่สะดวก 
สาธารณปูโภคครบครัน
และครอบคุลม 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

25 22 6,836,600 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์, ด้านการปรับสม
ดลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทนุ
มนุษย ์

การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
จังหวัด 

การพัฒนาคนและสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

35 30 9,395,917 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ด้านความมั่นคง การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน 

เสริมสร้างความมัน่คง
ชายแดน 

การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

13 12 805,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม, การ
พัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การส่งเสริมพัฒนา 
การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร, การ
พัฒนา การท่องเที่ยว 
3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
อย่างยั่งยืน 
 

การพัฒนาเกษตร
กรรและ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

เสริมสร้างเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว เสริมสร้าง
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 

การวางแผนการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

4 1 50,000 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ ทต.ร่มเกล้า) 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ตามแผน *อนุมัติ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การเติมโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่าง
ยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 5 295,000 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง, ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านความมั่นคง การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสริมสร้างเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

11 11 295,000 

 รวม 96 81 17,677,517 

   *รวมกิจกรรม/โครงการที่อนุมัติโอนเพ่ิม/โอนลดในระหว่างปีงบประมาณ 
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3. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปส ู่การปฏิบัติ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 

1 การพ ัฒนา โคร งสร ้ า ง
พื้นฐาน 

บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

1.1) เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 1.2) อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3) การเกษตร 
1.4) การพาณิชย์ 

กองช่าง กองคลัง 

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

บริหารทั่วไป 2.1) บริหารงานท่ัวไป 
2.2) การรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

2.3) การศึกษา 
2.4) สาธารณสุข 
2.5) สังคมสงเคราะห ์
2.6) เคหะและชุมชน 
2.7) สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.8) การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 2.9) การเกษตร 
2.10) การพาณิชย์ 

กองช่าง 
กองคลัง 

กองคลัง 
สำนักปลัด 

  การดำเนินงานอ่ืน 2.11) งบกลาง สำนักปลัด กองคลัง 

3 การจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม 

บริหารทั่วไป 3.1) การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

3.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด กองคลัง 

4 การวางแผนการลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป 4.1) บริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

4.2) เคหะและชุมชน 
4.3) การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 
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5 ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

5.1) สาธารณสุข 
5.2) เคหะและชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 5.3) การเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 

6 การส ่ ง เ ส ร ิ มด ้ านกา ร
ศ า ส น า  ว ั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป 6.1) บริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

6.2) การศึกษา 
6.3) การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 
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4. การติดตามและประเมนิผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่มเกล้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
    ""การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครับ เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง"" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
     1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน  
     2. เสริมสร้างสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว  
     3. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ และมั่นคงให้แก่ประชาชน  
     4. ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป  
     5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. อุตสาหกรรมและการโยธา 
        3. การเกษตร 
        4. การพาณิชย์ 
 
    การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
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        4. สาธารณสุข 
        5. เคหะและชุมชน 
        6. สังคมสงเคราะห์ 
        7. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        8. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        9. การเกษตร 
        10. การพาณิชย์ 
        11. งบกลาง 
 
    การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
        1. การรักษาความสงบภายใน 
        2. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 
    การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. เคหะและชุมชน 
        3. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. สาธารณสุข 
        2. เคหะและชุมชน 
        3. การเกษตร 
 
    การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การศึกษา 
        3. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ง. การวางแผน 
     เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
      เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0.00 5 1,000,000.00 40 24,125,000.00 25 8,736,000.00 71 20,263,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 25 8,070,000.00 50 9,915,000.00 39 10,120,000.00 35 9,672,900.00 28 7,843,000.00 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 2 80,000.00 12 1,260,000.00 10 620,000.00 13 1,170,000.00 22 2,090,000.00 

การวางแผนการลงทุน และการทอ่งเที่ยว 0 0.00 1 500,000.00 4 1,130,000.00 4 850,000.00 7 1,830,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 30,000.00 2 100,000.00 4 230,000.00 8 400,000.00 10 630,000.00 

การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 1,090,000.00 13 1,150,000.00 16 2,419,000.00 11 540,000.00 13 540,000.00 

รวม 38 9,270,000.00 83 13,925,000.00 113 38,644,000.00 96 21,368,900.00 151 33,196,000.00 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
                    ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ งบประมาณ 17,677,517 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 22 6,836,600.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 30 9,395,917.00 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 12 805,000.00 

การวางแผนการลงทุน และการทอ่งเที่ยว 1 50,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 295,000.00 

การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 11 295,000.00 

รวม 81 17,677,517.00 
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แผนภูมิภาพแสดงการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แยกตามยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรท์ี่ 6
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ  
เทศบาลตำบล  ร่มเกล้า มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 
5 เชื่อมหมู่ที่ 3 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.ก
ว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. 

2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เชื่อม ม.1 - ม.3 

420,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.ก
ว้าง 5 ม. ยาว 
1,200 ม. 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) เขต
สำนักงานเทศบาล 

294,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรได้
สะดวก 

ถนน คสล.ก
ว้าง 5 ม. ยาว 
1,500 

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) สาย
คำสาน ม.6 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.ก
ว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 
0.15 ม. 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) ฝาย
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

224,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 

6. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 
5 สายคำนางโอก-หนอง
เลิง 

493,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) สาย
รอบป่าช้า หมู่ที่ 5 

239,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ก
ว้าง 4 ม. ยาว 
150 ม. และ
ลาน คสล. 

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายนาน้อย 
หมู่ที่ 6 

111,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลติไดส้ะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

9. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.แบบตัวยู พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 4 

445,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายนำ้ 
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10. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตร สายนา
บ้านฮ้าง หมู่ที่ 4 

80,800.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลติได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

11. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 
4 

180,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลติได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง 

12. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
พันลำตอนบน หมู่ที่ 2 

480,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อชะลอและกัก
เก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร 

ฝายน้ำล้น 1 
แห่ง 

13. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
ทราย (รถว่ิงผ่าน) หมู่ที่ 
4 

400,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อกักเก็บน้ำทำ
การเกษตร 

ฝายน้ำล้น 

14. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายผิวจราจร คสล. 
สายมอลมหนาว หมู่ที่ 2 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

ผิวจราจร 
คสล. 

15. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ย้ายหอถังประปา พร้อม
วางท่อเมน หมู่ที่ 2 

150,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาได้อย่าง
ทั่วถึง 

หอถังประปา 
หมู่ที่ 2 

16. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายคู่ขนาน
ห้วยกระเบยีน-ห้วย
หลวง ม.7 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 
3.5 ม. ยาว 
1,450 ม. 

17. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับเกรดผิวจราจรถนน
ลูกรังในเขตเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า  

143,800.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

 

18. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายห้วยสาน 
ม.3 

194,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 3 
ม. ยาว 700 
ม.  

19. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองแก่นคูน 
ม.2 

145,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 5 
ม. ยาว 1,200 
ม. 

20. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายนานาย
ทองดา ม.4 

194,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 3 
ม. ยาว 700 
ม. 

21. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายหนอง
ยาง ม.4 

189,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 
3.5 ม. ยาว 
1,500 ม. 
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22. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายนาถำ้บิ้ง 
ม.4 

477,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 22 ม. 

23. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กรป้องกันการ
ทุจริต 

อบรมบุคลากร
ฝ่ายบรหิาร 
สภาฯ 
ข้าราชการ 
พนักงานและ
ลูกจ้างฯ 

24. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

อาหารกลางวันโรงเรียน 
(โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา) 

1,669,850.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กได้รับสาร
อหารถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กเล็กใน 
ศพด.และเด็ก
นักเรียน 3 
แห่งในพื้นที่ 

25. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

อาหารเสริม (นม) 762,167.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารจากการ
ดื่มนม 

เด็กเล็กใน 
ศพด.และเด็ก
นักเรียน 3 
แห่งในพื้นที่ 

26. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน 

15,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาสมวัย 

ศพด. 2 แห่ง 

27. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

เรียนรูสู้่โลกกว้าง 20,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต 

เด็กเล็ก/
ผู้ปกครอง 

28. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองนกเขียน 

180,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร เพิ่มพื้นที่ใช้
สอย 

ศพด.หนองนก
เขียน 

29. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คำนางโอก 

77,700.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร เพื่อพื้นที่ใช้
สอย 

ศพด.คำนาง
โอก 

30. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

วันเด็กแห่งชาต ิ 30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ความสำคญั
กับเด็ก ส่งเสริมเด็ก
ให้กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

กิจกรรม/
โครงการ 

31. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

20,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

สนามเด็กเล่น 
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32. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

140,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนชุมชน 7 
หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000บาท/3 
โครงการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

33. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

45,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนสุนัข-
แมว 7 
หมู่บ้าน 

34. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

สำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

8,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ได้ข้อมูลสัตว์
เลี้ยงท่ีถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

สำรวจเก็บ
ข้อมูล สุนัข-
แมว 7 
หมู่บ้าน 

35. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

การแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพตดิและโรคเอดส์
ประจำป ี

100,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพตดิและโรค
เอดส ์

จัดแข่งขันกีฬา
ภายในตำบล 

36. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์
แก่เยาวชน 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
โรคตดิต่อจากโรค
เพศสัมพันธ์ 

อบรมรม
เยาวชน 

37. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
พิษภัย โทษของยา
เสพติด 

อบรมรม
เยาวชน 

38. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบบบูรณา
การ 

100,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

อุดหนุน รพ.
สต. 

39. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ 30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

จัดกิจกรรม
เดิน/วิ่ง 

40. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

การอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ดำเนินการประจำ

12,900 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

อบรม คปน. 
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หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

41. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,800,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือสวสัดิการ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 7 
หมู่บ้าน 

42. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,500,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือสวสัดิการ
ผู้พิการ 

ผู้พิการ 7 
หมู่บ้าน 

43. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือสวสัดิการ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส ์

44. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

อบรม ประชาคม
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้
ประชาชนเกี่ยกับ
การจัดทำ
แผนพัฒนา และ
เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

อบรรม/
ประชาคม 1 
ครั้ง/ป ี

45. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

อบรมอาชีพระยะสั้น
สำหรับผู้พิการ 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เสรมิ 

อบรม 1 รุ่น 
20 คน 

46. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลร่มเกล้า 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนกิจการ
สภาเด็กฯ 

สภาเด็กและ
เยาวชนฯ 

47. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

กิจกรรมเชิดชู ยกย่อง
ประชาชนจิตอาสา-จิต
สาธารณะ ผูบ้ำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
ส่วนรวม 

10,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจประชาชน
จิตอาสาหมั่นทำ
ความด ี

ประชาชน
ทั่วไป/ชุมชน 
7 หมู่บ้าน 

48. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
ระยะสั้น 

50,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

เพื่อฝึกทักษะอาชีพ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรม
ประชาชน
ทั่วไป 1 รุ่น 
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สำนักงานปลัด 
อบต. 

49. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

ค่ายศิลปะ 75,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ 
เพื่อให้นักเรียนมี
จินตนาการ
สร้างสรรงานศลิปะ 

อุดหนุน ร.ร.
บ้านนิคมร่ม
เกล้า,หนองนก
เขียน และ 
ร.ร.บ้านคำ
นางโอก 

50. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

ก่อสร้างอาคารโรงจอด
รถ 

290,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอด
รถบริการประชาชน
อย่างเพียงพอ 

โรงจอดรถ 1 
หลัง 

51. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

เศรษฐกิจพอเพียง ผัก
สวนครัว รั้วผักหวาน 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุง
แผนพัฒนาให้เป็น
ปัจจุบัน 
เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชน 

ประชุม
ประชาคม
จัดทำแผน 
(สัดส่วนระดับ
ตำบล) 

52. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์เพื่อเตรียมความ
พร้อมการจดัตั้ง
โรงพยาบาลสนาม กรณี
ระบาดเป็นวงกว้าง
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) 

238,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมืองทาง
การแพทย์เพียงพอ
รองรับการแพร่
ระบาด 

วัสดุอุปกร์ 
เครื่องมือทาง
การแพทย์ 

53. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

อบรม ประชาคม
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

45,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได ้

ฝึกอบรม
อาชีพ 1 รุ่น/ปี 

54. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

อบรมอาชีพระยะสั้น
กลุ่มสตร/ีแม่บ้าน 

45,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได ้

ฝึกอบรม
อาชีพ 1 รุ่น/ปี 

55. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
สำหรับเด็กและเยาวชน 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

ฝึกอบรม 1 
รุ่น ๆ ละ 50 
คน 

56. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

ฝึกอบรมสิทธิหน้าท่ี
พลเมืองภายใต้
รัฐธรรมนญูการปกครอง

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจ

ฝึกอบรม คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
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อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นพระมุข 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

กฎหมาย สิทธิและ
หน้าท่ีพลเมือง 

เจ้าหน้าท่ี ผู้น้ำ
ท้องที่ และ
ประชาชน
ทั่วไป 

57. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

สร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกท่ีดีในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีของคนใน
ชุมชน 

ฝึกอบรม 1รุ่น 
จำนวน 100 
คน 

58. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

โรงเรียนผูสู้งอายุ 50,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุใน
ตำบลร่มเกล้า 

59. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน ชุมชนผู้ดำรง
วิธีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจประชาชน 
หรือชุมชนที่น้อมนำ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน
ทั่วไป/ชุมชน 
7 หมู่บ้าน 

60. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

รณรงค์ป้องกัน ลด
อุบัติเหตุจากการจราจร
ในช่วงวันหยุดเทศบาล 
(7 วัน อันตราย) 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกปลอดภยั 
การใช้รถใช้ถนน แก่
ประชาชน 

ตั้งจุด
อำนวยการ/
บริการ
ประชาชนช่วง
หยุดเทศบาล 

61. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

ก่อสร้างรั้วสำนักงาน
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

470,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้มีรั้วแนวเขต
และมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

รั้วล้อมรอบ
บริเวณ
สำนักงาน
เทศบาล 

62. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
ตำบลร่มเกล้า 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

อุดหนุน
กรรมการ
หมู่บ้าน 7 
หมู่บ้าน 

63. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

จิตอาสาพัฒนาชุมชน 10,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ค่านิยมการเสียสละ 
พัฒนาชุมชนด้วยจิต
อาสา 

รณรงค์ปลูกจิต
อาสา 7 
หมู่บ้าน 
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64. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัตฯิ 

80,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ทักษะ พัฒนา
ความรู้แก่จิตอาสา 

ประชาชน
ทั่วไป/ชุมชน 
7 หมู่บ้าน 

65. การวางแผนการลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
สวย สายสุรโิย-รม่เกลา้ 

50,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สองข้างถนน 
ให้สะอาดสวยงาม 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงพื้นที่
สองข้างถนน 
ปลูกไมด้อก 
ไม้ประดับ 
1,000 ตัน 
ตลอดสาย 
ระยะทาง 
2,500 เมตร 

66. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร่มเกล้าน่าอยู่น่ามอง 70,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักษา
ความสะอาด 

ทำความ
สะอาด 7 
หมู่บ้าน 

67. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสะอาด ภายใต้
หลักการ 3Rs และหลัก
ประชารัฐ 

50,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์ ปลูก
จิตสำนึกสร้างวินัย
รักษาความสะอาด 
ลดปรมิาณขยะ 

7 หมู่บ้าน 

68. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมท่ี
ทำงาน สะอาด 
สวยงาม 

ภูมิทัศน์
บริเวณ
เทศบาลตำบล
ร่มเล้า 

69. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บูรณาการปลูกปา่เฉลมิ
พระเกียรต ิ

15,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าโดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล 

ป่าชุมชน/ป่าภู
ยางเดี่ยว 

70. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พลังงานสะอาดเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

80,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการนำ
พลังงานสะอาดมา
ใช้เพื่อเพ่ิมผลผลติ
ทางการเกษตร 

เกษตรกร
ตำบลร่มเกล้า 
7 หมู่บ้าน 

71. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ประเพณีวันลอยกระทง 30,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กิจกรรม/
โครงการ 

72. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

วันแม่แห่งชาติ 10,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

จัดกิจกรรม 
12 สิงหา 
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ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

และการแสดงความ
กตัญญูต่อแม ่

73. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีวันสงกรานต์ 
วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว 

16,500.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กิจกรรม/
โครงการ 

74. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

งานย้อนรอยประเพณี
เผ่าข่า 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ชนเผ่า 

กิจกรรม/
โครงการ 

75. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา 
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

20,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทำนุบำรุง
ศาสนา สืบทอด
ประเพณีอันดีงาม 

ทำบุญตัก
บาตร แห่
เทียนพรรษา
เข้าวัดในพ้ืนท่ี 
ปีละ 2 แห่ง 

76. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการพระราชพิธี รัฐ
พิธี และพิธีสำคญัของ
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

10,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดำเนินกิจกรรม
อันเนื่องจากพิธี
สำคัญ ๆ เสริมสร้าง
ความรัก สามัคคี
ของประชาชน 
จงรักภักดีและเชิดชู
สถาบันหลัก 

กิจกรรม/
โครงการ 

77. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รั้ว
โรงเรียน 

75,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร.ร.บ้านนิคม
ร่มเกล้า,บ้าน
หนองนกเขียน 
และ ร.ร.บ้าน
คำนางโอก 

78. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ค่ายพุทธธรรม 35,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ในเด็กนักเรียน 

อุดหนุน ร.ร.
ร่มเกล้าพิทยา
สรรค ์

79. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน 35,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ และ
ถ่ายทอดศิลปะ
พื้นบ้าน 

อุดหนุน ร.ร.
ร่มเกล้าพิทยา
สรรค ์

80. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบล 

15,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมตำบล 

อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม
ตำบลร่มเกล้า 
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ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

81. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

นิทรรศการการแสดง
ผลิตภณัฑ์พื้นบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

15,000.00 สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อนำเสนอ 
เผยแพรผ่ลติภณัฑ์
และภมูิปัญญา
ชุมชนให้แพร่หลาย 

จัดกิจกรรม/
นิทรรศการ 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบาลตำบลร่มเกล้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จำนวนเงิน 14,905,802.54 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 14,437,302.54 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 20 5,865,788.00 20 5,865,788.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

15 8,457,241.54 15 8,457,241.54 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 3 508,173.00 2 39,673.00 

การวางแผนการลงทุน และการทอ่งเที่ยว 0 0.00 0 0.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 74,100.00 2 74,100.00 

การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1 500.00 1 500.00 

รวม 41 14,905,802.54 40 14,437,302.54 
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                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 5 สาย หมู่ 5 เชื่อม 
หมู่ 3 

490,000.00 468,000.00 468,000.00 22,000.00 

2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
เชื่อม หมู่ 1 - หมู่ 3 

420,000.00 399,300.00 399,300.00 20,700.00 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) เขต
สำนักงานเทศบาล 

294,000.00 285,388.00 285,388.00 8,612.00 

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) ฝาย
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

224,000.00 221,500.00 221,500.00 2,500.00 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 
5 สายคำนางโอก-หนอง
เลิง 

493,000.00 489,500.00 489,500.00 3,500.00 

6. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) สาย
รอบป่าช้า หมู๋ที่ 5 

239,000.00 234,500.00 234,500.00 4,500.00 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.แบบตัวยูพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 4 

445,000.00 438,000.00 438,000.00 7,000.00 

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 
4 

180,000.00 159,500.00 159,500.00 20,500.00 

9. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายผิวจราจร คสล.
สายมอลมหนาว หมู่ที่ 2 

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00 

10. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ย้ายหอถังประปาพร้อม
วางท่อเมน หมู่ที่ 2 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

11. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายคู่ขนาน
ห้วยกระเบยีน-ห้วย
หลวง ม.7 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 
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12. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับเกรดผิวจราจรถนน
ลูกรังในเขตเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า  

143,800.00 143,800.00 143,800.00 0.00 

13. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตรสายนาน้อย 
ม.6 

111,500.00 111,500.00 111,500.00 0.00 

14. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายห้วยสาน 
ม.3 

194,500.00 194,500.00 194,500.00 0.00 

15. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองแก่นคูน 
ม.2 

145,500.00 145,500.00 145,500.00 0.00 

16. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายนาบ้าน
ฮ้าง ม.4 

80,800.00 80,800.00 80,800.00 0.00 

17. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายนานาย
ทองดา ม.4 

194,500.00 194,500.00 194,500.00 0.00 

18. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายหนอง
ยาง ม.4 

189,000.00 189,000.00 189,000.00 0.00 

19. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายนาถำ้บิ้ง 
ม.4 

477,000.00 477,000.00 477,000.00 0.00 

20 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคำสาน 
ม.6 

490,000.00 490,000.00 490,000.00 0.00 

21. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

1,491,500.00 1,439,200.00 1,439,200.00 52,300.00 

22. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลิก) 

682,167.00 700,257.54 700,257.54 0.00 

23. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,800,000.00 3,375,800.00 3,375,800.00 124,200.00 
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24. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,500,000.00 1,283,200.00 1,283,200.00 216,800.00 

25. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

26. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองนกเขียน 

180,000.00 179,340.00 11,840.00 660.00 

27. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คำนางโอก 

77,700.00 62,310.00 15,810.00 15,390.00 

28. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคำนางโอก 

230,000.00 229,000.00 229,000.00 1,000.00 

29. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

45,000.00 29,099.00 29,099.00 15,901.00 

30. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสำรวจข้อมลู
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว ์

8,000.00 5,760.00 5,760.00 2,240.00 

31. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ 30,000.00 3,247.00 3,247.00 26,753.00 

32. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัหาอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์เพื่อ
เตรียมความพร้อมการ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
กรณีระบาดเป็นวงกว้าง
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา (โควิด19) 

238,000.00 238,000.00 238,000.00 0.00 

33. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมอาชีพระยะสั้น
กลุ่มสตร/ีแม่บ้าน 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 
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34. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

การจัดอบรมเจ้า
พนักงานผู้ดำเนินการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง 
(กปน.) เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า 

12,900.00 12,900.00 12,900.00 0.00 

35. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ก่อสร้างอาคารโรงจอด
รถ 

290,000.00 288,000.00 288,000.00 2,000.00 

36. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

อบรม ประชาคม
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000.00 20,00.00 20,000.00 0.00 

37. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

รณรงค์ป้องกัน ลด
อุบัติเหตุจากการจราจร
ในช่วงวันหยุดเทศกาล 
(7 วันอันตราย) 

20,000.00 19,673.00 19,673.00 327.00 

38. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

ก่อสร้างรั้วสำนักงาน
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

470,000.00 468,500.00 0.00 1,500.00 

39. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

40. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสะอาดภายใต้
หลักการ 3Rs และหลัก
ประชารัฐ 

50,000.00 4,100.00 4,100.00 45,900.00 

41. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการทำบญุวัน
อาสาฬหบูชา ประเพณี
วันเข้าพรรษา 

500.00 500.00 500.00 0.00 
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  4 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  5 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  6

แผนภูมิภาพเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณการก่อหนี้ /
ลงนามสัญญา กับจ านวนงบประมาณการเบิกจ่าย

ก่อหนี/้ลงนาม เบกิจ่าย
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 25 8,736,000.00 22 6,836,000.00 20 5,865,788.00 

2.การส่งเสริมคณุภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

35 9,672,900.00 30 9,395,917.00 15 8,457,241.54 

3.การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 13 1,170,000.00 12 805,000.00 3 508,173.00 

4.การวางแผนการลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

4 850,000.00 1 50,000.00 0 00.00 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 400,000.00 5 295,000.00 2 74,100.00 

6.การส่งเสริมด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

11 540,000.00 11 295,000.00 1 500.00 

รวม 96 21,368,900.00 81 17,676,917.00 41 14,905,802.54 
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แผนภมูิเปรยีบเทียบจ านวนโครงการตามแผน โครงการอนมุตัิงบประมาณ และโครงการท่ี
ลงนามสญัญา แยกตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการตามแผน อนมุติังบประมาณ ลงนามสญัญา
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ช. ผลการดำเนินงาน 
                    เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อม หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 420,000 บาท 
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2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เขตสำนักงานเทศบาล  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 105 

เมตร หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ 294,000 บาท 
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3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมูที่ 3  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 490,000 บาท 
 

 
 

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 สายคำนางโอก-หนองเลิง ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 493,000 บาท 
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5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบป่าช้า หมู่ที่ 5  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
107 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 239,000 บาท 
 
 

 
 

6) โครงการก่อสร้างรางระบาบน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ยน 0.50 
เมตร  ยาว 275 เมตร  งบประมาณ 445,000 บาท 
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7) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 
เฉลี่ย 0.15 เมตร  งบประมาณ 180,000 บาท 
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8) ขยายผิวจราจร คสล.สายมอลมหนาว หมู่ที่ 2 ข้างละ 1 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ  500,000 บาท 
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9) ย้ายหอถังประปาพร้อมวางท่อเมน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 150,000 บาท 

10) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายคู่ขนาน ห้วยกระเบียน-ห้วยหลวง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
495,000 บาท 
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11) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแก่นคูน หมู่ที่ 2  งบประมาณ 145,000 บาท 
 

 
 
 12) โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายนาบ้านฮ้าง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 80,800 บาท 
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13) โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลร่มเกล้า  งบประมาณ  290,000 บาท 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางโอก งบประมาณ  62,310 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 54 
 

15) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน  งบประมาณ  179,340  บาท 

 
 

16) โครงการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ 
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17) โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นกลุ่มสตรี/แม่บ้าน 
 

 
 

18) โครงการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  

 
  

19) โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 
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20) โครงการรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงวันหยุดเทศบาล (7 วันอันตราย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21) โครงการจังหวัดสะอาดภายใต้หลักการ 3Rs และหลักประชารัฐ 
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22) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 

 

 
 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ 
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลร่มเกล้าทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั ่วไปและข้อมูลพื ้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 61.50 94.61 

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.5 90 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 60 

รวมคะแนน  100 94.50 94.50 
 
  สรุปโดยภาพรวมการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานของ
ท้องถิ่นมีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์เหตุผลตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร วิสัยทัศน์ กลยุทธ เป้าประสงค์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ความเชื่อมโยง และ
ผลผลิต กิจกรรมโครงการ มีความครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงภายในและ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้อง และเชื่อมโยงของแผนพัฒนาในทุกระดับ เป้าประสงค์  ตัวชีวัดชัดเจน  
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  1.2   ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี ่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริการพื ้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100  

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.8 การสำรวจและจัดเก ็บข้อม ูลเพื ่อการจ ัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร ่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร ่วม
ตรวจสอบ ร ่ วมร ับประโยชน ์  ร ่ วมแก ้ป ัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
ร่มเกล้า 

3 3 100  

รวม 20 19 95  
   
  1.3    การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า นโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบ ังค ับใช ้  ผลของการบ ังค ับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด ้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ป ัญหายาเสพติด  เทคโนโลย ี จาร ีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1 50  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 
2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกดิขึ้น 
การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 
 

 

2.6 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจัจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ

การดำเนนิงานได้แก่ S-Strength (จดุแข็ง) W-
Weakness (จดุอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-

Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 

 

 2.7 สร ุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื ้นที ่ ม ีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เช่น สร ุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การ เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 1 100  

รวม 15 14 93.33  
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าสอดคล้องกับ

สภาพส ังคม เศรษฐก ิจ ส ิ ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพส ังคม 
เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศาสตร์จ ังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลตำบลร่มเกล้าต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลร่มเกล้า และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  
 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า
ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด ็นกลยุทธ์ม ีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 4.5 90  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ความมุ่งมั่น
อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกลา้ ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้าที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 5 100  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพ ัฒนาภาค/แผนพ ัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นในเขตจ ังหวั ดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

5 5 100  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป ็นผลผลิตที ่ เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที ่ เป ็นชุด กล ุ ่มหรืออันหนึ ่งอ ันเดียวกัน 
ล ักษณะเดียวกัน เป ็นต ้น เพื ่อนำไปสู ่การจ ัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยา่ง
ถูกต้องและครบถ้วน 

5 3 60  

รวม 65 61.50 94.61  
 
       สรุปโดยภาพรวมข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน มีข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  เฉพาะ
ในส่วนข้อ 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  ยังขาด
การลงรายละเอียดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ            
โดยภาพรวมการจัดทำ  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาวการณ์ศักยภาพตามหัวข้อการพิจารณารูปแบบวิธีการเป็นไปโดย
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หลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามีรูปแบบ แนวทาง เครื่อง มีการศึกษาข้อมูล
อย่างรอบด้านครบถ้วน  แต่มีข้อสังเกตและควรให้มีการปรับปรุงตามข้อพิจารณาข้อ 2 .4 การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป ยังขาดรายละเอียดข้อมูลสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพกลุ่มต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลร่มเกล้า... เมื่อ ธันวาคม 2564  เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.5 85 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปปฏิบัติใน  เชิง

ปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปปฏิบ ัติใน เชิง
คุณภาพ  

10 7 70 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 96.66 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3 60 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 92.50 92.50 
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              2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลร่มเกล้าในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ น (ใช ้การว ิ เคราะห ์  SWOT 
Analysismand ( Demand Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล ี ่ยนแปลงที ่ม ีผลต ่อการพัฒนา อย ่างน ้อยต ้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  
   
   2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

10    

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

5 5 100  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (quantitative) 

5 5 100  

รวม 10 7 70  
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา 10    

ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ     
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัต ิราชการตามที ่ได ้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

5 5 100  

3.2 ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งท ี ่กระทบ 
( Iimpact) โครงการที ่ดำเน ินการในเชิง
คุณภาพ (Qqualitative) 

5 4 80  

รวม 10 9 90  
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10    

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้าในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

5 5 100  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐก ิ จพอเพ ี ยงท ้ องถิ่ น                  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80  

รวม 10 9 90  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที ่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้า
และดำเนินการเพื ่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าที่กำหนดไว้ 
ชื ่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื ่องใดเรื ่อง
หนึ ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว ่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
ม ี ว ั ตถ ุประสงค ์ ช ั ดเจน (clear objective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
ว ัตถ ุประสงค ์ ม ีความเป ็นไปได ้ช ัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู ่การตั ้งงบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ช ัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการม ีความสอดคล ้องก ับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบร ิหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู ่ผลสัมฤทธิ ์ที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต ้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื ่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100  
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 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 
4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า โภคภณัฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล ้วต ่อยอดความได้ เปรี ยบเชิง
เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ  เ ช ่ น  ด ้ า น เ ก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

5 4 80  

5.7 โครงการสอดคล้องกับย ุทธศาสตร์
จ ังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ ่นม ีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ ่งออกจากกันได้ นอกจากนี ้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

5 5 100  
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
คั ่ง ยั ่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 100  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได ้ ในเช ิงประจ ักษ ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบ
อื่น ๆ 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ ว ัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
ว ั ด ไ ด ้  (measurable) ใ ช ้ บ อ ก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ (efficiency) ได ้  เช ่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การ
ได ้ผลหร ือผลท ี ่ เก ิดข ึ ้นจะต ้องเท ่ ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุ
สิ ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100  

รวม 60 58 96.66  

   
  โดยภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักการดำเนินงาน มีกระบวนการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง  ประชาชนได้รับประโยชน์และใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาของท้องถิ่นด้าน ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ในระดับท่ีดีมาก 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ร่มเกล้าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  จำนวนกิจกรรมโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาในปี 2564  จัดแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 6 ด้าน  
รวม 96 โครงการ  อนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินงานในปีงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.37    
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ในภาพรวมถือได้ว่ามีการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง  มีความสอดคล้องตามเงื่อนไขการ
พิจารณาการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์กำหนดเป็นประจัก 
 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันท่ี 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเฉพาะปีงบประมาณ 2564 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 

  3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
    จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561-2565 เฉพาะปี 2564 มีโครงการรวมทุก
ยุทธศาสตร์จำนวน 96  โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 81 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของโครงการรวมตามแผนทั้งหมด ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2564 จำนวน 25 
โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.00 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา 
ปี 2564 จำนวน 35 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชมและสังคม จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2564 จำนวน 13 
โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.30 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การวางแผน การลงทุนและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2564 
จำนวน 4 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 
2564 จำนวน 8 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน
โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2564 จำนวน 11 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

  3.2 เชิงคุณภาพ (Quality)  
     การใช้จ่ายงบเทศบาลตำบลร่มเกล้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ การก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
                      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  โครงการอนุมัตงิบประมาณ 22 โครงการ จำนวน 
เงินงบประมาณ 6,836,600 บาท ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 20 โครงการ เงินงบประมาณ 5,865,788 บาท  
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 20 โครงการ งบประมาณ 5,865,788 บาท หรือร้อยละ 90.90 ของโครงการ  ร้อยละ 85.79 
ของเงินงบประมาณอนุมัติ  ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณเบิกจ่ายตามโครงการที่ก่อหนี้ผู้พัน/ลงนามสัญญา 
                      ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี  โครงการอนุมัติงบประมาณ  
30 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,395,917 บาท ก่อหนี้ผ ูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 15 โครงการ เงิน
งบประมาณ 8,457,241.54 บาท  เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 15 โครงการ งบประมาณ 8,457,241.54 บาท หรือร้อยละ 
50 ของโครงการ  ร้อยละ 90 ของเงินงบประมาณอนุมัติ  ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณเบิกจ่ายตามโครงการที่ก่อ
หนี้ผู้พัน/ลงนามสัญญา 
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                        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  โครงการอนุมัติงบประมาณ 12 โครงการ  
จำนวนเงินงบประมาณ 805,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 3 โครงการ เงินงบประมาณ 508,173 บาท  
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2 โครงการ งบประมาณ 39,637 บาท หรือร้อยละ 25 ของโครงการ  ร้อยละ 63.12 ของเงิน
งบประมาณอนุมัติ  ร้อยละ 7.80 ของเงินงบประมาณเบิกจ่ายตามโครงการที่ก่อหนี้ผู้พัน/ลงนามสัญญา 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว  โครงการอนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ 
จำนวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน  -  โครงการ เงินงบประมาณ  -  บาท  
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  -  โครงการ งบประมาณ  -   บาท หรือร้อยละ 00.00 ของโครงการ  ร้อยละ 00.00 ของเงิน
งบประมาณอนุมัติ  ร้อยละ 00.00 ของเงินงบประมาณเบิกจ่ายตามโครงการที่ก่อหนี้ผู้พัน/ลงนามสัญญา 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการอนุมัติงบประมาณ 
5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 295,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 2 โครงการ เงินงบประมาณ 
74,100 บาท  เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2 โครงการ งบประมาณ 74,100 บาท หรือร้อยละ 40 ของโครงการ  ร้อยละ 
25.11 ของเงินงบประมาณอนุมัติ  ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณเบิกจ่ายตามโครงการที่ก่อหนี้ผู้พัน/ลงนามสัญญา 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ
อนุมัติงบประมาณ 11 โครงการจำนวนเงินงบประมาณ 295,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 1 โครงการ 
เงินงบประมาณ 500 บาท  เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 1 โครงการ งบประมาณ 500 บาท หรือร้อยละ 9.09 ของโครงการ  
ร้อยละ 0.16 ของเงินงบประมาณอนุมัติ  ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณเบิกจ่ายตามโครงการที่ก่อหนี้ผู้พัน/ลงนาม
สัญญา 

   5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
  ด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในภาพความ เมื่อพิจารณาจากจำนวน
โครงการและงบประมาณที่อนุมัติเพ่ือดำเนินงานกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการก่อหนี้/ลงนามสัญญา 
และการเบิกจ่ายเงินประมาณ ค่อนข้างแตกต่างกันมาก จะเห็นได้ว่า มีโครงการที่อนุมัติงบประมาณรวมทุกยุทธศาสตร์
จำนวน 81 โครงการ งบประมาณรวม 17,677,517 บาท  สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามสัญญาได้เพียง 41 โครงการ 
งบประมาณ 14,905,802.54 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50.61 ของโครงการ  ร้อยละ 84.32 ของเงินงบประมาณ ขณะที่
การเบิกจ่ายงบประมาณจริง 40 โครงการ  เงินงบประมาณ 14,437,302.54 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.56 ของ
โครงการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา  ร้อยละ 96.85 ของงบประมาณท่ีก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 

   5.4 เวลา (Time)  
    เทศบาลสามารถดำเนิน กิจกรรม โครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละ
โครงการที่ได้รับอนุมัติ  ห้วงเวลาเหมาะสมตามแผนการดำเนินงานประจำปี 

   5.5 การได้รับประโยชน์ 
    5.5.1  ประโยชน์ต่อประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์
โดยตรงและหรือสามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึง  และเกิดการสร้างงาน กระจายรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ด้วยความเสมอภาค 
    5.5.2  ประโยชน์ต่อองค์กร เทศบาลสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจและได้ความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน 
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   5.6 การวัดผล 
    ทุกกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้กำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน ทำให้เห็นความก้าวหน้า
ของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับและหรือได้ใช้ประโยชน์และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการทุกประการ 

     5.7 ผลกระทบ (Impact) 
    ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ ผลจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสร้างถนน คสล. การปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนเพื่อการเกษตร ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนทั่วไป 
รวมถึงเกษตรกรสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งเ กษตรกรสามารถขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรจากแปลงเกษตรหรือพ่อค้าสามารถเข้ารับซื้อผลิตผลต่าง ๆ ของเกษตรกรถึงแปลงหรือสวนเกษตรได้
สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจ่ายเบี้ยยังผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการรายเดือน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตามสมควร เกิดการใช้จ่ายในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
ได้ในระดับหนึ่ง 
       อย่างไรก็ดีผลของการพัฒนาก็อาจส่งผลกระทบในด้านลบ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายกับ
ประชาชนที่มีแนวเขตหรือพื้นที่ติดกับสถานที่ดำเนินโครงการของเทศบาล เช่น กรณีการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่
เกิดผลกระทบ ผู้รับจ้างทำต้นยางพาราของเกษตรกรเสียหายขณะทำงาน ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร 
ผู้รับเหมา ตลอดถึงเทศบาลตำบลร่มเกล้า เกิดข้อพิพาทฟ้องร้อง ร้องเรียนกับเทศบาลหรือหน่วยงานกลาง เช่น ศูนย์
ดำรงธรรมเพื่อไกล่เกลี่ย  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
        1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 รวม 25 โครงการ งบประมาณ 
8,736,000 บาท อนุมัติงบประมาณ 22 โครงการ งบประมาณ 6,836,600 บาท ดำเนินการจริง 20 โครงการ 
งบประมาณ 5,865,788 บาท  
  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 รวม 35 โครงการ งบประมาณ 
9,672,900 บาท อนุมัติงบประมาณ 30 โครงการ งบประมาณ 9,395,917 บาท ดำเนินการจริง 15 โครงการ 
งบประมาณ 8,457,241.54 บาท 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน และสังคม 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 รวม 13 โครงการ งบประมาณ 
1,170,000 บาท อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ งบประมาณ 508,173 บาท ดำเนินการจริง 2 โครงการ งบประมาณ 
39,673 บาท 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว   
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 รวม 4 โครงการ งบประมาณ 850,000 
บาท อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการจริง  -  โครงการ งบประมาณ   -   บาท 
  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 รวม 8 โครงการ งบประมาณ 400,000 
บาท อนุมัติงบประมาณ 5 โครงการ งบประมาณ 295,000 บาท ดำเนินการจริง 2 โครงการ งบประมาณ 74,100 บาท 
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมงานด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 รวม 11 โครงการ งบประมาณ 540,000 
บาท อนุมัติงบประมาณ 11 โครงการ งบประมาณ 295,000 บาท ดำเนินการจริง 1 โครงการ งบประมาณ 500 บาท 
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  1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามแผนและเป้าหมาย  
    1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
                           จำนวนโครงการตามแผน 25 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 22 โครงการ ดำเนินการจริง 20 
โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของโครงการเป้าหมาย และร้อยละ 90.09 ของความสำเร็จตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
                               จำนวนโครงการตามแผน 35 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 30 โครงการ ดำเนินการจริง 15 
โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของโครงการเป้าหมาย และร้อยละ 50 ของความสำเร็จตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม   
       จำนวนโครงการตามแผน 13 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 12 โครงการ ดำเนินการจริง 3
โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ 92.30 ของโครงการเป้าหมาย และร้อยละ 25 ของความสำเร็จตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 
    1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว  
       จำนวนโครงการตามแผน 4 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ ดำเนินการจริง -
โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ  25   ของโครงการเป้าหมาย และร้อยละ 0.00 ของความสำเร็จตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ  และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน  -  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
    1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
      จำนวนโครงการตามแผน 8 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 5 โครงการ ดำเนินการจริง 2  
โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ 62.50  ของโครงการเป้าหมาย และร้อยละ 40 ของความสำเร็จตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ  และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     จำนวนโครงการตามแผน 11 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 11 โครงการ ดำเนินการจริง 1
โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการเป้าหมาย และร้อยละ 9.09 ของความสำเร็จตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. ข้อสังเกตการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 
 
   จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2564   
ในภาพรวมทุกกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น สามารถสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ โดยทุกโครงการที่ดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่หรือภารกิจถ่ายโอนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหารและกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น ล้วนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้าง
รายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply จากกระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง
งาน กระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้มีข้อสังเกตการนำ
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3    
มีผลสัมฤทธิ์การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง จากโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาและได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณนำไปสู่การปฏิบัติ อยู่ที่ร้อยละ 88 ร้อยละ 85.71 และร้อยละ 92.30  ขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
มีแผนงานตามยุทธศาสตร์ในปี 2564 เพียง 4 โครงการ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการเพียง 1 โครงการ 
งบประมาณ 50,000 บาท  แต่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติจริง  ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนา 8 
โครงการ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 5 โครงการ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง และยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการตามแผนพัฒนา 11 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ ดำเนินงาน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  แต่มีการดำเนินงานโครงการ
จริงเพียง 1 โครงการ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากตามรายละเอียดของรายงานข้างต้น   
  เป็นที ่ทราบและเข้าใจได้ว่า ในสภาพการณ์ปัจจุบันซึ ่งเกิดการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ที่กำลังระบาดระรอกใหม่ภายในประเทศรวมถึงในทั่วโลกนั้น เป็นเหตุปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือแม้แต่การพัฒนาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ฉะนั้นกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการได้จริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และหรือการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นการรวมกลุ่ม
ของคนหมู่มากตามมาตรการของหน่วยงานสาธารณสุข   โครงการที่เป็นการรวมกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม
อาชีพ การอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน จึงไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
  อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจาก Thailand 4.0 ที่เป็นโมเดลใหม่เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ 
Value-based economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มาก 
   เป็นการเปลี่ยนทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญคือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) เป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี (Smart Farming) เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
  2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises 
และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services  
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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   ใช้พลังประชารัฐ 
  ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  โดยมีภาครัฐเปน็ตัว
สนับสนุน  
   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ป้าหมายหลักในการพัฒนาจะเป็นส่วนที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอด
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ สอดรับกับบันได 3 ขั้น ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การพ่ึงพาตนเอง 
  - พ่ึงพากันเอง 
  - รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง 
  การพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า 
  - เมื่อพร่องต้องรู้จักเติม (Fulfilled) 
  - เมื่อพอต้องรู้จักหยุด (Enough) 
  - เมื่อเกินต้องรู้จักปัน (Sharing) แชร์ออกไปเมื่อเพียงพอแล้ว 
  ประชาชนจะมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีสังคมที่เกื้อกูล แบ่งปัน เกิดการสร้างเสริมพลังทาง
สังคม และสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม สามารถรับมือกับการแข่งขันที่ท้าทายของโลก จากการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน
ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ไปสู่ยุทธศาสตร์ของประเทศ คือการพัฒนาประเทศให้มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง” 
  จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ดังกล่าว ทิศทางการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า จำเป็นต้องปรับตัวปรับทิศ
ทางการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน ยกระดับนวัตกรรมองค์กร ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่าย บุคลากรต้องมี
ทักษะความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและก้าวทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก 
 
3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่และเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างทั่วถึงและมี
มาตรฐาน  
  3.2 ให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
  3.3 ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ในสภาวการณ์สังคมผู้สูงอายุ 
  3.4 ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลชุมชน และสภาวะโลกร้อน 
  3.5 ส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
  3.6 ให้ความสำคัญในหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ปาชาชนอย่างแท้จริง  
  3.7 จำนวนงบประมาณโครงการตามแผน ควรสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงกับจำนวน
งบประมาณท่ีต้องดำเนินการจริง  
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  3.8 มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการนำทุนทางสังคมในท้องถิ่น พัฒนาต่อยอดสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนารายได้ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.9 เพิ่มเติมกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้ชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตกรรมพลังงานลม โดยใช้ทุ่งกังหันลมในพื้นที่เป็น
ต้นทุนดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  3.10 ควรเพิ่มกิจกรรมโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ครัวเรือน ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ให้มีสัดส่วนสมดุลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  3.11 ควรปรับปรุงแก้ไขวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
ทันสภาพการที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

คำส่ังเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
ที่  158/2564 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8  จึงแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วย 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
        1.  นายวีระศักดิ์    กุลบุญมา นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 
        2.  นายจินดา    สมประสงค ์ รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
        3.  นายสมัย    อาจวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
        4.  นางศรญัญา    สุทธิประภา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        5.  นายลือชัย    พลพลึก สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        6.  นายเข็มพร       ชุมศรี สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        7.  นายชัชวาล      มงคลเกต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
        8.  นายชุมพล    ประเทพา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
        9.  นางเกศลา    ทองคำเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
       10. นางเทียมจันทร์ มนต์ดี ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
       11. นางศศิพิญญานันท์ อาจวิชัย ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
       12. นายเศรษฐา      สลางสิงห์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
           13. นายอาภรณ์    เนตรวงค ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
           14. นายภานุวัฒน์    ข่าสะโปน ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
           15. นายพนม    เชื้อคมตา ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
       16. นายยุทธจักร    นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขาฯ 
       17. นายเนรศ    อินทะกอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
 (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ 

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 

(ส ำเนำ) 
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   (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน  
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด 

 (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นทีแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

2. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 
จัดทำร่างแผนพัฒนา 
  ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาลนำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หาก
เกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
6. แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

                         (ลงชื่อ)    วีระศักดิ์  กุลบุญมา 
                                           (นายวีระศักดิ์  กุลบุญมา) 
                                                  นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า 
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คำส่ังเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

ที่  160/ 2564 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลร่มกล้า 
 

 
 
 

     

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วย 

        ๑. นายพิต      อาจวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        ๒. นายทานประสงค์  เสียงล้ำ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        ๓. นายภูดิท      ชวูงษ์ติชาวัน สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        ๔. นายสมใจ      รินโพคา ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
        ๕. นายคำไพ      จำปา ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
        ๖. นายราชัน      อาจวิชัย ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
        ๗. นายบุญรอด      รมิทอง          ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
        ๘. นายเนรศ           อินทะกอง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
        ๙. นางสุมาล ี      แก้วไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
        10.นายจินดา          สมประสงค์ รองนายกฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
        11. นายประทาน     เสยีงเย็น  ที่ปรึกษานายกฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการและเลขาฯ 
 

มีอำนาจหน้าที่ 
1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 

(ส ำเนำ) 
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4) แต่งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

                 

      (ลงชื่อ)     วีระศักดิ์  กุลบุญมา 
                                 (นายวีระศักดิ์  กุลบุญมา) 
                               นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลและประเมินผล 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือใช้แบบสอบถาม  จำนวน  3  แบบ  ดังนี้ 
    แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแยกตามยุทธศาสตร์ 
    แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ
ภาพรวม 
    แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่  
 
 
 
คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป      กรุณาทำเครื่องหมาย  /  ลงใน   (    ) 
1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. อายุ (    ) ต่ำกว่า 20 ปี (    ) 20 - 30 ปี            (    ) 31 - 40 ปี 
 (    ) 41-50 ปี (    ) 51- 60 ปี            (    ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (    ) ประถมศึกษา (    ) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า         (    ) อนุปริญญา/เทียบเท่า 
 (    ) ปริญญาตรี (    ) สูงกว่าปริญญาตรี            (    ) อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก (    ) รับราชการ (    ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (    ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 (    ) รับจ้าง (    ) นักเรียน นักศึกษา            (    )  เกษตรกร 
 (    ) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................... ................... 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี  3/1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแยกตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในแต่ละยุทธศาสตร์โดยให้คะแนนเต็ม 80  คะแนน  (ข้อละ  10  คะแนน)   
ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (10 คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น(10คะแนน)  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  

 
 2.  ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  (10 คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10 คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น(10 คะแนน)  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
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 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  (10 คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10 คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น(10 คะแนน)  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  (10 คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10 คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น(10 คะแนน)  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  (10 คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10 คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น(10 คะแนน)  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
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 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  (10 คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10  คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น(10 คะแนน)  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (10 คะแนน)  

 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  



นวัตวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า นวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บนพ้ืนฐานการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ-งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

โทร 0 4204 0227 

Email : romklao_muk@outlook.co.th 
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