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คำนำ 

 
   โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม รวมทั้งวางแทนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
สาธารณะ วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารท้องถ่ิน  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามพระราชกฤฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี   

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ถือเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน เป็นการกำหนดทิศทางใน
การพัฒนาของแต่ละท้องถิ ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถ่ิน    
เทศบาลตำบลร่มเกล้าตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน 
ปรับปรุง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2564  ขึ ้น  เพื ่อเป ็นกรอบแนวทางการพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ                    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า จุดยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ยึดโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดทั้งหน่ วยงานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ  เพื่อให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานอย่าเป็นรูปธรรม  สู่เป้าหมายหลักคือ คนใน
ชุมชนพื้นที่ เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้ก้าวพร้อมบรรลุสู่วิสัยทัศน์ ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นำไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นเป็นประเทศพัฒนา และสร้างความสุขของคนในสังคม ให้มีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม  ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  โดยแผนพัฒนาท้องถ่ินฉบับนี้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนพปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม
จ ังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ในพื ้นที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
 

งานแผนงานและงบประมาณ   
สำนักปลัดเทศบาล 
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บทนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการทบทวนเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564 
 

  ในการพัฒนาท้องถ่ินให้เกิดความเจริญก้าวหน้าน้ัน  การวางแผนเป็นการเตรียมความพร้อม
และเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เทศบาลตำบลร่มเกล้าเล็งเห็น
ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบกับการกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ตามแผนเดิมยังไม่
ครอบคลุม หรือไม่ปรากฏในแผนพัฒนาหรอืงบประมาณที่ปรากฎตามแผนพัฒนาเดิมไม่สอดคล้องกับเนื้องานที่
จะดำเนินการจริง   เนื่องสภาพการณ์ของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งท้องถ่ินจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างมีหลักการและเป็นระบบ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรของ
หน่วยงาน 

  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลร่มเกล้า  ภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และข้อ 18  เทศบาลตำบลร่มเกล้า  จึงได้มีการทบทวน
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 ข้ึน  เป็นกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการบริหารงานและการพัฒนาท้องถ่ินสำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าต่อไป  
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การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก สนับสนนุ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

1.1)เคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 1.2)อุตสาหกรรม
และการโยธา 
1.3)การเกษตร 
1.4)การพาณิชย ์

กองช่าง กองคลัง 

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป 2.1)บรหิารงาน
ทั่วไป 
2.2)การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

2.3)การศึกษา 
2.4)สาธารณสุข 
2.5)สงัคม
สงเคราะห ์
2.6)เคหะและ
ชุมชน 
2.7)สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
2.8)การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 2.9)การเกษตร 
2.10)การพาณิชย ์

กองช่าง 
กองคลัง 

กองคลัง 
สำนักปลัด 

  การดำเนินงานอื่น 2.11)งบกลาง สำนักปลัด กองคลัง 
3 การจัดระเบียบชุมชนและ

สังคม 
บริหารทั่วไป 3.1)การรักษาความ

สงบภายใน 
สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

3.2)สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 

4 การวางแผนการลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป 4.1)บรหิารงาน
ทั่วไป 
 

สำนักปลัด กองคลัง 
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  บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

4.2)เคหะและ
ชุมชน 
4.3)การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

5 ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

5.1)สาธารณสุข 
5.2)เคหะและ
ชุมชน 
 

สำนักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 5.3)การเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 
6 การส่งเสริมด้านการศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

บริหารทั่วไป 6.1)บรหิารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิการช ุมชนและ
สังคม 

6.2)การศึกษา 
6.3)การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลร่มเกล้า ฉบับทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
4 

  2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนปรับปรุง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

            

แผนงาน             

1.1 เคหะและ
ชุมชน 

        16 4,557,000   

1.2 การเกษตร              2 700,000   

1.3 พาณิชย์              4 1,450,000   

รวม         22 6,707,000   

 

 

 

 

 

 

          

 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

            

แผนงาน             

2.1 บริหารงาน
ทั่วไป 

        3 560,000   

2.2 การศึกษา         20 2,152,000   

2.3 สาธารณสุข         11 583,000   

2.4 สังคม
สงเคราะห์ 

        3 5,320,000   

2.5 สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

        9 200,000   

2.6 การเกษตร         1 30,000   

รวม         47 8,275,000   
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

            

แผนงาน             

3.1 การรักษาความ
สงบภายใน 

        2 580,000   

3.2 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

              8 370,000   

รวม         10 950,000   
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การวางแผนการ

ลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 

            

แผนงาน             

4.1 เคหะและชุมชน         2 1,000,000   

รวม         2 1,000,000   
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

            

แผนงาน             

5.1 สาธารณสุข         1 30,000   

5.2 เคหะและชุมชน               2 120,000   

5.3 การเกษตร               1 30,000   

รวม         4 160,000   
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. การส่งเสริมดา้น

การศาสนา 

วฒันธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

            

แผนงาน             

6.1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

              11 270,000   

6.2 เคหะและชุมชน             2 490,000   

รวม         13 760,000   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนปรับปรุง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 
5 สาย ม.5 เชื่อม ม.3  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 120 

เมตร 

- - - - 330,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 
สาย หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 100 

เมตร 

- - - - 275,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายรอบป่า
ช้า หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
4 เมตร ยาว 107 

เมตร  

- - - - 255,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายม่วงไข่ 
หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
5 เมตร ยาว 120 

เมตร  

- - - - 332,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

5 ขยายผิวจราจร คสล. สาย
มอลมหนาว หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ช่วงที่1 กว้างข้าง
ละ 1 เมตร ยาว 
46 เมตร ช่วงที่2 
กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 665 

เมตร 

- - - - 425,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

- ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

- กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนเสริม
เหล็ก (คสล.) สายห้วยเลิง
หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - - - 264,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

- ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

- กองช่าง 
 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 35 เมตร  

- - - - 80,000 ความยาว
ถนน/ผิว
จราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

-กองช่าง 

8 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7 

-เพื่อยกระดับการ
พัฒนาถนนให้มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4 
ม. ยาว 178 ม. 

หนา 4 ซ.ม. หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 712 

ตร.ม. 

- - - - 230,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

9 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 4 

-เพื่อยกระดับการ
พัฒนาถนนให้มี
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. 

หนา 4 ซ.ม. หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 712 

ตร.ม. 

- - - - 336,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ
ตัวยู พร้อมฝาปิด และวาง
ท่อกลม หมู่ที่ 4 

-เพื่อมีทางน้ำไหลที่
สะดวก 
-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

กว้าง 0.50 ม. 
ช่วงที่ 1 ยาว 62 
ม. ช่วงที่ 2 ยาว 
60 ม. ลึก 0.30 
ม. ท่อ 0.30 ม. 
จำนวน 100ท่อน  

- - - - 430,000 ความยาวราง 
(เมตร) 

-น้ำไหลได้
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 
-ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังใน
ชุมชน 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายนาหนอง
แข้-   นาโคก หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตได้ได้สะดวก 

ถนนกว้าง 3 
เมตร ยาว 300 

เมตร  

- - - - 320,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายชุมชนสันติสุข 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - - - 100,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสัญจรได้
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่
ที่ 3  

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - - - 250,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรอย่าง
สะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

14 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วย
พันลำ หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีทางน้ำ
ไหลที่สะดวก 

ขนาด 1.8x1.8 
เมตร จำนวน 2 

ช่อง 

- - - - 480,000  ขนาดของท่อ
ลอดเหลี่ยม 

-มีทางน้ำไหลที่
สะดวกขึ้น ลด
ปัญหาการกัด
เซาะของน้ำ 

-กองช่าง 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทุ่งใหญ่ หมูที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง - - - - 300,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

-กองช่าง 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหมู่ที่ 5 เชื่อม 
หมู่ที่ 3  

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง - - - - 150,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึ้น 

-กองช่าง 

รวม          16       โครงการ - - - - 4,557,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สาย ม.5 เชื่อม 
ม.3 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  

- - - - 300,000 จำนวน
เกษตรกรผู้ใช้
ไฟ 

-เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
ทำการเกษตร 

-กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สาย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 
5 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  

- - - - 350,000 จำนวน
เกษตรกรผู้ใช้
ไฟ 

-เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
ทำการเกษตร 

-กองช่าง 

3 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายนาบ้านฮ้าง หมู่
ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  

- - - - 450,000 จำนวน
เกษตรกรผู้ใช้
ไฟ 

-เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
ทำการเกษตร 

-กองช่าง 

4 ติดตั้งระบบสูบน้ำประปา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

-เพื่อนำใช้พลังงาน
สะอาด ลดต้นทุน 

ติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์พร้อมระบบ

ควบคุมระบบ
ประปา 

    500,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

สามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
ไฟฟ้า 

-กองช่าง 

รวม          4     โครงการ - - - - 1,500,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.4 แผนงาน การพาณิชย์ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูง (ถังไฟเบอร์)  ชุมชน
สันติสุข หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ระบบประปา 
ขนาด 3.6x3.6 

เมตร  

- - - - 400,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

-กองช่าง 

2 ก่อสร้างหอถังสูงประปา 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

หอถังสูง ขนาด 
3.6x3.6 เมตร  

- - - - 300,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

-กองช่าง 

3 ก่อสร้างหอถังสูงประปา 
หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

หอถังสูงไฟเบอร์ 
4 ใบ ขนาด 

3.6x3.6 ม. สูง 
11.45 ม. 

- - - - 250,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

-กองช่าง 

4 ก่อสร้างหอถังสูงประปา 
หมู่ที่ 6  

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

ระบบโซลาร์เซลล์ 
ถังไฟเบอร์ 4 ใบ 
ขนาด 3.6x3.6 
ม. สูง 11.45 ม. 

พร้อมถังพัก 

- - - - 500,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

-กองช่าง 

รวม        4       โครงการ - - - - 1,450,000    

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี  5 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  

  2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับพระราช 
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ให้แก่ประชาชน 

-เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจระเบียบ
กฎหมายภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้างใหม่ 

อบรมประชาชน
ทั่วไป 150 คน 

- - - - 50,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม (คน) 

-ประชาชนมี
ความพร้อม มี
ความรู้ความ
เข้าใจ พ.ร.บ. 

สำนักปลัด 

2 ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 

-เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กรป้องกันการ
ทุจริต 

ฝึกอบบุคลากร
ฝ่ายริหาร สภาฯ 

ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้างเทศบาล 

- - - - 10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

องค์กรมี
ค่านิยมร่วม
ป้องกันการ
ทุจริต 

สำนักปลัด 

3 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  

-เพื่อให้มีอาคารใช้
สอยอย่างเพียงพอ 

ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 15 

เมตร 

- - - - 500,000 ขนาดพื้นที่ใช้
สอย (ตร.ม.) 

-เทศบาลมี
อาคารใช้สอย
ในงานราชการ
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม      3     โครงการ - - - - 560,000  

 
 
 
 
 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  

  2.2 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน -เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ศพด.,โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ ต.ร่ม
เกล้า 

- - - - 380,000 จำนวนเด็กเล็ก
,เด็กปฐมวัย 

เด็กเล็ก,เด็ก
นักเรียน
เจริญเติบโต
สมวัย 

-สำนักปลัด 

2 อาหารเสริม (นม) -เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารจากการ
ดื่มนำ 

ศพด.,โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ ต.ร่ม
เกล้า 

- - - - 700,000 จำนวนเด็กเล็ก
,เด็กปฐมวัย 

เด็กเล็ก,เด็ก
นักเรียน
เจริญเติบโต
สมวัย 

สำนักปลัด 

3 กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน 

-เพื่อให้เด็กได้รับ
การพัฒนาสมวัย 

ศพด. 2 แห่ง - - - - 10,000 จำนวนเด็กเล็ก 
(คน) 

เด็กได้รับการ
พัฒนาสมวัย 

สำนักปลัด 

4 เรียนรู้สู่โลกกว้าง -เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต 

เด็กเล็ก/
ผู้ปกครอง 

- - - - 50,000 จำนวนเด็กและ
ผู้ปกครอง (คน) 

เด็กได้เรียนรู้
จาก
ประสบการณ์
จริง 

สำนักปลัด 

5 วันเด็กแห่งชาติ -เพื่อให้ความสำคัญ
กับเด็ก และให้เด็ก 
ๆ ได้กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

เด็กในเขตพื้นที่ 7 
หมู่บ้าน 

- - - - 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

-เด็กได้
แสดงออก มี
ความรู้รัก
สามัคคี 

-สำนักปลัด 

6 โรงเรียนผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริม
สุขภาพกาย 
สุขภาพใจผู้สูงอายุ 

อบรมสัมมนา
กลุ่มผู้สูงอายุ 2 
เดือน/ครั้ง 

- - - - 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

ผู้สูงอายุมี
ความรู้ สุขภาพ 
กาย ใจดีขึ้น 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
คำนางโอก 

-เพื่อให้มีห้องน้ำ
มาตรฐานสำหรับ
เด็ก และผดด. 

ห้องน้ำมาตรฐาน 
จำนวน 1 หลัง 

- - - - 300,000 จำนวนห้องน้ำ 
(หลัง) 

เด็กเล็ก ใช้
ห้องน้ำได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองนกเขียน 

-เพื่อปรับปรุงให้น้ำ
ให้มีสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 
-เพื่อให้เด็กใช้
ห้องน้ำได้สะดวก
ปลอดภัย 

ห้องน้ำ ศพด.
หนองนกเขียน 

- - - - 50,000 จำนวนเด็กทีใช้
ห้องน้ำ 

ห้องน้ำสะอาด 
มีมาตรฐาน 
เด็กเล็กสามารถ
ใช้ห้องน้ำได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย
ขึ้น 

สำนักปลัด 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
คำนางโอก 

-เพื่อปรับปรุงให้น้ำ
ให้มีสภาพดีพร้อม
ใช้งาน 
-เพื่อให้เด็กใช้
ห้องน้ำได้สะดวก
ปลอดภัย 

ห้องน้ำ ศพด.
หนองนกเขียน 

- - - - 50,000 จำนวนเด็กทีใช้
ห้องน้ำ 

ห้องน้ำสะอาด 
มีมาตรฐาน 
เด็กเล็กสามารถ
ใช้ห้องน้ำได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย
ขึ้น 

สำนักปลัด 

10 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองนกเขียน  

-เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร ให้มีความ
ม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัย 
-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้
สอยให้เป็นสัดส่วน 
 

ศพด.บ้านหนอง
นกเขียน 

- - - - 150,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

-อาคารมีความ
ม่ันคง มีพื้นที่ใช้
สอยเพิ่มขึ้น 

-กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคำนางโอก  

-เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร ให้มีความ
ม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัย 
-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้
สอยให้เป็นสัดส่วน 

ศพด.บ้านคำนาง
โอก 

- - - - 150,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

-อาคารมีความ
ม่ันคง มีพื้นที่ใช้
สอยเพิ่มขึ้น 
 

-กองช่าง 

12 โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

-เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศพด. 2 แห่ง - - - - 20,000 จำนวนเด็กเล็ก
ใน ศพด. 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

13  อนุรักษ์พลังงานและใช้
ประโยชน์จากพลังงาน
ทดแทน 

-เพื่อปลูกจิตสำนึก
ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน 
-เพื่อเป็นการช่วย
ประหยัดพลังงาน 

อุดหนุน ร.ร.บ้าน
นิคมร่มเกล้า 

- - - - 30,000 จำนวน นร. นร.ตระหนักรู้
ประหยัด
พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน 

สำนักปลัด 

14 ค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน 
(English Camp Fun) 

-เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
-เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

อุดหนุน ร.ร.บ้าน
หนองนกเขียน 

- - - - 12,000 จำนวน นร. อ.
2 - ป.6 

นักเรียนมี มี
ทักษะ การฟัง 
พูด อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

15 ค่ายวิชาการ -เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาแก่ผู้เรียน 

อุดหนุน ร.ร. 
บ้านคำนางโอก 

- - - - 25,000 จำนวนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 

นักเรียนมี
ทักษะวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

16 ค่ายศิลปะ -เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านศิลปะแก่
ผู้เรียน 

อุดหนุน ร.ร.บ้าน
คำนางโอก 

- - - - 25,000 จำนวนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

-ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านศิลปะ
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ค่ายสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร (ITC) 

-เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียน 

อุดหนุน ร.ร.
บ้านคำนางโอก 

- - - - 25,000 จำนวนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

-ผู้เรียนมีทักษะ
การใช้ส่ือ
สารสนเทศ 

สำนักปลัด 

18 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
ตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ 
ฐานการเรียนรู้
ให้บริการความรู้แก่
นักเรียนและชุมชน 

อุดหนุน ร.ร.ร่ม
เกล้าพิทยาสรรค์ 

- - - - 30,000 จำนวน นร./
ผปค./ 
ผู้ใช้บริการ 
(คน) 

ร.ร.บริหาร
จัดการศูนย์
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

19 โครงการให้ทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน ผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

-เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาของ
นักเรียนเรียนดี ซ่ึง
เป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

นักเรียนยากจน/
ด้อยโอกาสใน
ระดับประถม-
มัธยม ในตำบล
ร่มเกล้า จำนวน 
50 คน ๆ ละ 
1,000 บาท/ปี 

- - - - 50,000 จำนวนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

นร.ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 

สำนักปลัด 

20 การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการ การ
เจริญเติบโต
ทางด้านร่างกาย
ของเด็กเล็ก 

แข่งขันกีฬา เด็ก
เล็ก 2 แห่ง 

- - - - 15,000 จำนวน เด็กเล็ก 
(คน) 

เด็กเล็กมีร่าง
การสมบูรณ์
แข็งแรง 
เจริญเติบโต
สมวัย 

สำนักปลัด 

รวม          20       โครงการ - - - - 2,152,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.3 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลักลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยราช
นารี 

-เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนสุนัข-
แมว 7 หมู่บ้าน 

- - - - 45,000 จำนวนสุนัข
และแมวที่ได้รับ
การฉีดวัคซีน 
(ตัว) 

ชุมชนปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 
100 % 

สำนักปลัด 

2 สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานฯ 

-เพื่อให้ได้ข้อมูล
สัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

สุนัข-แมว 7 
หมู่บ้าน 

- - - - 8,000 จำนวนสุนัข
และแมว (ตัว) 

มีข้อมูลสุนัข
และแมวที่ทุก
ต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

สำนักปลัด 

3 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

-เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
สุขภาพ สุขภาวะ
ของประชาชนและ
ชุมชน 

-อุดหนุน 
กรรมการหมู่บ้าน 
7 หมู่บ้าน 
-ฝึกอบรม อสม. 

50 คน/รุ่น/
โครงการ 

 

- - - - 140,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

ประชาชน/
ชุมชนมี
สุขภาพ-สุข
ภาวะที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
พิษภัยของยาเสพ
ติด 

อบรมเด็ก
นักเรียน 1 รุ่น 

- - - - 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

เด็ก เยาวชน 
ตระหนักในพิษ
ภัยของยาเสพ
ติด  
 

สำนักปลัด 

5 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
โรคติดต่อจาก
เพศสัมพันธ์ 

นักเรียนในตำบล
ร่มเกล้า 

- - - - 30,000 จำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และรู้จัก
ป้องตนเองจาก
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

สำนักปลัด 

6 ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ขยับ
ร่างกายสักนิดเพื่อชีวิตที่ 
ยืนยาว 

-เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกายใน
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

- - - - 30,000 จำนวนผู้สูงอายุ 
 

-ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรแรงแร. 

-สำนักปลัด 

7 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบบบูรณาการ  

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

อุดหนุน รพ.สต. - - - - 100,000 อัตราการ
ระบาดลดลง 

ชุมชนปลอด
โรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลัด 

8 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ 
มาตรการแนวทาง
การป้องกันโรค
ระบาดในชุมชน 

อบรมสัมมนา/
รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ 7 
หมู่บ้าน 

- - - - 50,000 ประชาชน
ทั่วไป/ชุมชน 7 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้เข้าใจ 
ปฏิบัติตาม
มาตรการ
ภาครัฐ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 เดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพ -เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

ประชาชนทุกภาค
ส่วน 7 หมู่บ้าน  

- - - - 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (คน) 

-ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรแข็งแรง 

สำนักปลัด 

10 แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติดและโรคเอดส์ประจำปี 

-เพื่อส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
สร้างสรรค์ ห่างไกล
ยาเสพติดและโรค
เอดส์ 

แข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
ในตำบลร่มเกล้า 

- - - - 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (คน) 

-ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง  
-ชุมชนปลอดยา
เสพติด และ
โรคเอดส์ 

สำนักปลัด 

11 อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหาร ประจำปี 2565 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
พ.ร.สาธารณสุข 
พ.ศ.2535 แก่
ผู้ประกอบการ 

อบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านค้า จำนวน 
50 คน 

- - - - 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

-ผู้ประกอบการ
มีความรู้ความ
เข้าใจ ประกอบ
อาหารตาม
หลักเกณฑ์
กำหนด 

สำนักปลัด 

รวม      11     โครงการ - - - - 583,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย -เพื่อส่งเคราะห์
ช่วยเหลือสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 7 
หมู่บ้าน 

- - - - 3,800,000 จำนวนผู้สูงอายุ 
(คน) 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ -เพื่อส่งเคราะห์
ช่วยเหลือสวัสดิการ
ผู้พิการ 

ผู้พิการ 7 
หมู่บ้าน 

- - - - 1,500,000 จำนวนผู้พิการ 
(คน) 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์  - - - - 20,000 จำนวนผู้ป่วย
เอดส์ (คน) 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

รวม          3     โครงการ - - - - 5,320,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ประชาคมทบทวน 
ปรับปรุง เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ประชาคม
เก่ียวกับการจัดทำ
แผนพัฒนา  
-เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

อบรม/ประชาคม - - - - 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

ท้องถิ่นมี
แผนพัฒนาที่ดี
โดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

สำนักปลัด 

2 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
กลุ่มสตรี/แม่บ้าน 

-  เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

ฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป 
ปีละ 1 รุ่น ๆ ละ 

70 คน 

- - - - 30,000 ผู้เข้าอบรม/คน -  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
-  มีอาชีพที่
ม่ันคงพึงพา
ตนเองได้ 

-  สำนักปลัด 

3 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
สำหรับเด็กและเยาวชน 

-เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 70 คน 

- - - - 30,000 จำนวนกลุ่มเป้า 
หมาย 

-ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมนำ
ความรู้ไป
ประกอบอาชีพ 

-สำนักปลัด 

4 ฝึกอบรมอาชีพอาชีพระยะ
สั้นสำหรับผู้พิการ 

-เพื่อพัฒนาสร้าง
อาชีพและรายได้
ให้กับผู้พิการ 

ผู้พิการ จำนวน 
50 คน 

- - - - 20,000 จำนวนกลุ่มเป้า 
หมาย 

-ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมนำ
ความรู้ไป
ประกอบอาชีพ
และมีรายได้ 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ผสมผสานตามแนว
พระราชดำริ 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนทั่วไป/
เกษตรกร 

- - - - 30,000 จำนวนกลุ่ม 
เป้าหมาย 

-ประชาชน
ทั่วไป/
เกษตรกรนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น 
 

-สำนักปลัด 

6 ฝึกอบรมสิทธิหน้าที่
พลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูน
การปกครองอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมาย สิทธิและ
หน้าที่พลเมือง 

ฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ เจ้าหน้าที่ 
และผู้นำท้องที่ 

- - - - 30,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

-กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ตาม
กฎหมายฯ 
 

-สำนักปลัด 

7 สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้การ
สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
ร่มเกล้า 
 

อุดหนุนกิจการ
สภาเด็กฯ 

- - - - 10,000 จำนวนกลุ่ม
เป้า หมาย 

ลด ปัญหาเด็ก
และเยาวชน 

-สำนักปลัด 

8 กิจกรรมเชิดชู ยกย่อง
ประชาชนจิตอาสา-จิต
สาธารณะผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมส่วน
ร่วม 

-เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจประชาชน
จิตอาสามีกำลังใจ
หม่ันทำความดี 

ประชาชนทั่วไป/
ชุมชน 7 หมู่บ้าน 

- - - - 10,000 จำนวน
ประชาชน/

ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายมี
กำลังใจทำ
ความดี สร้าง
ชุมชนน่าอยู่ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน-ชุมชนผู้ดำรงวิถี
ชีวิตตามตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจประชาชน
หรือชุมชนที่น้อมนำ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ประชาชนทั่วไป/
ชุมชน 7 หมู่บ้าน 

- - - - 10,000 จำนวน
ประชาชน/

ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย
ยึดม่ันดำรงชีพ
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง มี
ความเข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

รวม          9        โครงการ - - - - 200,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.6 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้าน 
นวัตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้ประชนน้อม
นำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางดำเนินชีวิต 

7 หมู่บ้าน  - - - - 30,000 จำนวน
หมู่บ้าน 

เป็นหมู่บ้าน/
ตำบล
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

รวม          1       โครงการ - - - - 30,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
  3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้
ได้รับความเดือดร้อนจากสา
ธารณภัยต่าง ๆ  

-เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
หรือได้รับ
ผลกระทบจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

ผู้ประสบภัยทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

- - - - 550,000 จำนวน
ผู้ประสบภัย/
ครัวเรือน ที่
ได้รับการช่วย  
เหลือ 

-ประชาชนผู้
ประผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน
หรือประสบภัย
ธรรมชาติได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 

-สำนักปลัด 

2 ฝึกอบรมกฎหมายสำหรับ
ประชาชน 

-เพื่อผู้นำชุมชนและ
ประชาชนรู้และ
เข้าใจหลักกฎหมาย 
สิทธิ และหน้าที่
พลเมือง 

ผู้นำชุมชน/ผู้นำ
กลุ่ม/ประชาชน
ทั่วไป จำนวน 70 

คน 

- - - - 30,000 จำนวนกลุ่ม
เป้า หมาย 

-ประชาชนมี
ความรู้และ
เข้าใจ
กฎหมาย  

-สำนักปลัด 

รวม         2       โครงการ - - - - 580,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
  3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้
ความสามารถ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

อบรม อพปร. 50 
คน 

- - - - 30,000 จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

-ผู้ผ่านการ
อบรมมีทักษะ
ความรู้ ความ
พร้อมปฏิบัติ 
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด 

2 พลังท้องถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพ
ติด 

-เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

รณรงค์-อบรม 
ประชาชนทั่วไป 

- - - - 30,000 จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด 

3 รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรในช่วง
วันหยุดเทศกาล (7 วัน
อันตราย) 

-เพื่อให้ประชาชนมี
วินัยจราจร ขับขี่
อย่างปลอดภัย 

จุดบริการ
ประชาชน ช่วง
เทศบาล 1 จุด 

- - - - 30,000 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ 

-ประชาชนมี
วินัยจราจร ใช้
รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

-สำนักปลัด 

4 TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) ตำบล
ร่มเกล้า  

-เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ ห่างไกล
ยาเสพติด 
 

อุดหนุน
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 7 
หมู่บ้าน  

- - - - 30,000 จำนวนคณะ
กรรมหมู่บ้าน 
7 หมู่บ้าน 

เยาวชนใช้
เวลาว่างอย่าง
สร้างสรรค์  

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และปฏิบัติการแพทย์ขั้น
พื้นฐาน (EMR) 

-เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ 
ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน
ขั้นต้น 

ฝึกอบรมบุคลกร/
อสม.อปพร. 30 

คน 

- - - - 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์
ฉุกเฉินมี
ความรู้ทักษะ
การแพทย์
ฉุกเฉิน
เบื้องต้น    
ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

6 สร้างทัศนคติและจิตสำนึก
ที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

-เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีในชุมชน 

ฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป 
1 รุ่น 70 คน 

- - - - 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนเข้มแข็ง 
รู้รักสามัคคี  

สำนักปลัด 

7 จิตอาสาพัฒนาชุมชน -เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมการเสียสละ 
พัฒนาชุมชนด้วย
จิตอาสาร 

รณรงค์ปลูกจิต
อาสา 7 หมู่บ้าน 

- - - - 20,000 จำนวนชุมชน/
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีจิต
อาสา ร่วม
พัฒนาชุมชน 

สำนักปลัด 

8 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

-เพื่อเป็นช่องทาง
สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารราชการ
ต่าง ๆ 

หอกระจายข่าว
เหล็กโครง สูง 15 
เมตร พร้อมชุด

เครื่องขยายเสียง
เพาเวอร์มิกซ์ ไม่
ต่ำกว่า 1,500 W 

- - - - 160,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการอย่าง
รวดเร็วทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม       8    โครงการ      - - - - 370,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่, ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว  
  4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(ระบบโซลาร์เซลล์ ถนน
สายสุริโย- ร่มเกล้า 

-เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์
การมองเห็นจาก
การสัญจรกลางคืน  

เสาไฟก่ิงเดียว สูง 
8 เมตร จำนวน 
50 ต้น 

- - - - 500,000 จำนวนชุดเสา
โคมไฟ (ต้น) 

-ประชาชน
สัญจรด้วย
ความสะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

-กองช่าง 

2 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(ระบบโซลาร์เซลล์ ถนน
สายมอลมหนาว หมู่ที่ 2 

-เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์
การมองเห็นจาก
การสัญจรกลางคืน  

เสาไฟก่ิงเดียว สูง 
8 เมตร จำนวน 
50 ต้น 

- - - - 500,000 จำนวนชุดเสา
โคมไฟ (ต้น) 

-ประชาชน
สัญจรด้วย
ความสะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

-กองช่าง 

รวม      2       โครงการ - - - - 1,000,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม  
  5.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 หมู่บ้านสะอาด สิ่งแวดล้อม
ด ี

-เพื่อให้ประชาชนมี
วินัย รักษาความ
สะอาดในครัวเรือน
และชุมชน 

7 หมู่บ้าน - - - - 30,000 จำนวนชุมชน/
ครัวเรือน 

-ครัวเรือน/
ชุมชนสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไร้
มลพิษ 

-สำนักปลัด 

รวม         1      โครงการ  - - - - 30,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม  
  5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จังหวัดสะอาดภายใต้
หลักการ 3Rs และหลัก
ประชารัฐ 

-เพื่อปลูกจิตสำนึก
ร่วมรักษาความ
สะอาด 

7 หมู่บ้าน - - - - 50,000 จำนวนหมู่บ้าน
ที่ดำเนิน
โครงการ 

-ชุมชน/หมู่บ้าน 
มีความสะอาด
สวยงามขึ้น 

สำนักปลัด 

2 ร่มเกล้าน่าอยู่น่ามอง -เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้สะอาดสวยงาม 

7 หมู่บ้า - - - - 70,000 จำนวนหมู่บ้าน
ที่ดำเนิน
โครงการ 

-ภูมิทัศน์ภายใน
ชุมชนสะอาด
สวยงาม 

สำนักปลัด 

รวม          2        โครงการ - - - - 120,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม  
  5.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บูรณาการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ

-เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
-เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

ปลูกป่าชุมชน/ภู
ยางเดียว 

- - - - 30,000 จำนวนต้นกล้า/
จำนวนพื้นที่ 

มีป่าที่อุดม
สมบูรณ์  
ประชาชนได้ส
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

สำนักปลัด 

รวม          1       โครงการ - - - - 30,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 12 ประการ 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมและ
ค่านิยม 

เด็กเล็ก ศพด. 2 
แห่ง 

- - - - 10,000 จำนวนเด็กเล็ก เด็กมีระเบียบ
วินัย ยึดถือ
ปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมอันดี 

สำนักปลัด 

2 ประเพณีวันลอยกระทง -เพื่อให้ประชาชน
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดกิจกรรม
ประกวดกระทง/
การแสดงต่าง ๆ  

- - - - 50,000 จำนวนผู้ร่วม -ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

-สำนักปลัด 

3 วันแม่แห่งชาติ  -เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และการแสดงความ
กตัญญูต่อแม่ 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ วาง

พานพุ่ม 12 
สิงหาคม 

- - - - 10,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน, ลูกมี
ความกตัญญูต่อ
แม่ผู้ให้กำเนิน 

-สำนักปลัด 

4 สืบสานวัฒนธรรมไทย 
เทศกาลประเพณีวัน
สงกรานต์  

-เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ฯ 

ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว 7 

หมู่บ้าน 

- - - - 30,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

-บุตรหลานร่วม
สงกรานต์ รด
น้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 

-สำนักปลัด 

5 งานย้อนรอยประเพณีเผ่า
ข่า  

-เพื่อร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมฟื้นฟู
วัฒนธรรมเผ่าข่า/

การแสดง 

- - - - 30,000 จำนวนผู้ร่วม -ประชาชนได้
อนุรักษ์งานบุญ
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

-สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการทำบุญวัน
อาสาฬหบูชา ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

-เพื่อทำนุบำรุง
ศาสนา สืบทอด
ประเพณ๊อันดีงาม 

จัดกิจกรรมหล่อ
เทียนพรรษา/

ถวายผ้าอาบน้ำฯ 

- - - - 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

-ชุมชนสงบสุข
ตามหลักธรรม
คำสั่งสอน 

สำนักปลัด 

7 งานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
พิธีสำคัญของสถาบันชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

เพื่อดำเนินกิจกรรม
อันเน่ืองมาพิธี
สำคัญ ๆ ของชาติ 
เสริมสร้างความรัก 
สามัคคีของ
ประชาชน ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและชิดชู
สถาบัน 

จัดกิจกรรมเน่ือง
ในโอกาสวัน

สำคัญ/ประดับธง
ตราสัญลักษณ์/
วางพานพุ่ม ฯลฯ 
เทศบาล/หมู่บ้าน 

- - - - 30,000 จำนวน
กิจกรรม/
ผู้เข้าร่วม 

-ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป
ทุกหมู่เหล่า 
ร่วมกิจกรรม
ด้วยความตระ
หนังต่อ
ความสำคัญ
ของสถาบัน
หลักของชาติ 

-สำนักปลัด 

8 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่รั้วโรงเรียน  

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุน ร.ร.บ้าน
หนองนกเขียน 

- - - - 25,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบทอด 

สำนักปลัด 

9 โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 
ประการ 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม และ
ค่านิยมอันดีงาม 

อุดหนุนร.ร.บ้าน
หนองนกเขียน 

- - - - 25,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  

สำนักปลัด 

10 โครงการพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรมประจำตำบลร่ม
เกล้า 

-เพื่อจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

อุดหนุน ร.ร.ร่ม
เกล้าพิทยาสรรค์ 

- - - - 30,000 จำนวนผู้เข้าใช้/
ได้ประโยชน์ 
(คน) 

มีแหล่งเรียนรู้
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุน สภาวัฒนาธรรม
ตำบล 

เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของสภา
วัฒนธรรมตำบล 

อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม ตำบล
ร่มเกล้า 

- - - - 10,000 จำนวน
งบประมาณ 

สภาวัฒนธรรม
ตำบลมีความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

รวม          11    โครงการ - - - - 270,000  
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานเมรุ หมู่ที่ 1  -เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลาน คสล. หนา 
0.10 เมตร  พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 665 ตร.ม.  

- - - - 250,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย (ตร.ม.) 

ประชาชน
ประกอบพิธีได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานเมรุ หมู่ที่ 2  -เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลาน คสล. หนา 
0.10 เมตร  พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 613 ตร.ม.  

- - - - 240,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย (ตร.ม.) 

ประชาชน
ประกอบพิธีได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม      2      โครงการ - - - - 490,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนปรับปรุง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 1 
เชื่อม หมู่ที่ 3 (ผัง2-ผัง4) 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 

- - - - 2,200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหมูที่ 5 
เชื่อม หมูที่ 3 

-เพื่อให้ประชาช
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  

- - - - 2,200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหนอง
แก่นคูน-หนองลำดวน ม. 2 

-เพื่อให้ประชาช
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 
5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  

- - - - 2,200,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

4 ก่อสร้างระบบน้ำประปา
บาดาลหอถังสูง (ถังแชม
เปญ) สูบน้ำด้วยด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

-เพื่อให้มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ระบบประปา
บาดาล 1 บ่อ หอ
ถังแชมเปญขนาด 
20 ลบ.ม. สูง 20 
แผงโซลาร์เซลล์
และตู้ควบคุม 

    800,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-สามารถลด
ต้นทุนไฟฟ้า  
-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
ทั่วถึง 

-กองช่าง 

รวม          4    โครงการ - - - - 7,400,000  

แบบ ผ.02/1 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.2 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำภูยาง
เดี่ยว  

-เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
อุปโภค บริโภค 
และแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

อ่างเก็บน้ำขนาด
เล็ก สันเขื่อนสูง 
15 เมตร ขนาด

บรรจุ 1,000,000 
ลบ.ม. 

- - - - 10,000,000 จำนวนพื้นที่ 
(ไร่) 

ประชาชมีแหล่ง
น้ำอุปโภค 
บริโภค และทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม           1      โครงการ - - - - 10,000,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า, ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว, ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการ
อาหารปลอดภัย 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว  
  3.1 บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่ง
กังหันลม 

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 
-เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจสร้าง
รายได้ชุมชน 

-ปรับปรุงถนน
เพื่อการท่องเที่ยว  
-ก่อสร้างห้องน้ำ
มาตรฐาน 1 หลัง 
-ก่อสร้างจุดชม
วิว/หอชมวิว 
- ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 
จุดชมวิว ฯลฯ 

- - - - 1,500,000 จำนวนพื้นที่
โครงการ/
จำนวน
นักท่องเที่ยว 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  
-ประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพ
เสริม รายได้
เพิ่มอย่างยั่งยืน
จากการ
ท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 

รวม            1    โครงการ - - - - 1,500,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว  
  3.2 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสนามฟุตบอล
มาตรฐาน (แบบพิเศษ) 

-เพื่อให้มีสนามกีฬา
มาตรฐาน 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
กำลังกาย เล่นกีฬา 

-สนามฟุตบอล
มาตรฐาน ขนาด
กว้างกว้าง 58 ม. 
ยาว 105 ม. 
พร้อมลู่ว่ิง 

- - - - 1,350,000 จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง/ใช้
สอย 

มีสนามกีฬา
ฟุตบอล
มาตรฐาน 
ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงจาก
การออกกำลัง
กาย/เล่นกีฬา  

กองช่าง 

2 ก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์มาตรฐาน  

-เพื่อให้มีสนามกีฬา
มาตรฐาน 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
กำลังกาย เล่นกีฬา 

-สนามบาสเก็ต
บอล 1 สนาม  
-สนามบอลเลย์
บอล ชาย-หญิง 2 
สนาม 
-สนามเซปัก
ตะกร้อ ชาย-
หญิง 2 สนาม 
-พื้น คสล.ขัด
เรียบ 
-ระบบเคลือบพื้น
สนาม (Acrylic 
Floor Coating) 
 

- - - - 900,000 จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง 

มีสนามกีฬา
ฟุตบอล
มาตรฐาน 
ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงจาก
การออกกำลัง
กาย/เล่นกีฬา 

กองช่าง 
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ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
ตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้มีศูนย์
วัฒนธรรมตำบลร่ม
เกล้าครบวงจร 
-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

-อาคารหอ
วัฒนธรรม
อเนกประสงค์ 
พร้อมเวทีและ
ลานแสดง
กิจกรรม/
วัฒนธรรม 1 หลัง 

- - - - 1,000,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

มีอาคารหอ
วัฒนธรรม
มาตรฐาน 
สำหรับจัด
กิจกรรม 
เผยแพร่
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

รวม           3       โครงการ - - - - 3,250,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
 
ท่ี 

แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 การบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โซฟาไม้เน้ือแข็ง จำนวน 1 ชุด - - - - 22,000 สำนักปลัด 

   ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขัย 
(Cab) จำนวน 1 คัน 

- - - - 715,000 สำนักปลัด 

   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ก้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จำนวน 10 ชุด 

- - - - 220,000 สำนักปลัด 

2 เคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์  
(ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ติดตั้งเครน
กระเช้าไฮโดรริก จำนวน 1 คัน 

    2,600,000 กองช่าง 

    รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน 

- - - - 44,400 กองช่าง 

รวม - - - - 3,601,400  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนงานและงบประมาณ   

สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเกลา้ 

อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

โทร. 0 4204 0277-8 

www.romklao.go.th 

 




