
 

 

ประกาศ เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

                   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูล

และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน           

พ.ศ 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหาร

ท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนบั

แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ย

กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

                   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เทศบาลตำบลร่มเกล้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจดัทำ

งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลร่มเกล้า ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  

    "การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครบั เศรษฐกจิด ีการศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  

     1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน  

     2. เสรมิสร้างสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว  

     3. สง่เสรมิอาชีพและสร้างรายได้ และมั่นคงให้แกป่ระชาชน 

     4. สง่เสรมิการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดบัช้ันและประชาชนทั่วไป  

     5. สง่เสรมิสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน 

 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์

ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   

ประกอบด้วย 4 แผนงาน  คือ 

        1. เคหะและชุมชน 

        2. อุตสาหกรรมและการโยธา 

        3. การเกษตร 

        4. การพาณิชย ์

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

ปรกอบด้วย 11 แผนงาน  คือ 

        1. บริหารงานทั่วไป 

        2. การรักษาความสงบภายใน 

        3. การศึกษา 

        4. สาธารณสุข 

        5. เคหะและชุมชน 

        6. สงัคมสงเคราะห ์

        7. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

        8. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

        9. การเกษตร 

        10. การพาณิชย ์

        11. งบกลาง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดระเบยีบชมุชนและสังคม 

ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 

        1. การรักษาความสงบภายใน 

        2. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การวางแผนการลงทุน และการท่องเท่ียว 

ประกอบด้วย 3 แผนงาน  คือ 

        1. บริหารงานทั่วไป 

        2. เคหะและชุมชน 

        3. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 3 แผนงาน  คือ 

        1. สาธารณสุข 

        2. เคหะและชุมชน 

        3. การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การส่งเสริมดา้นการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  3 แผนงาน  คือ 

        1. บริหารงานทั่วไป 

        2. การศึกษา 

        3. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

 



ง. การวางแผน 
         เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป  
         เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0.00 5 1,000,000.00 41 31,325,000.00 177 64,237,000.00 153 53,626,000.00 

การสง่เสรมิคุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

25 8,070,000.00 53 10,375,000.00 41 10,620,000.00 68 24,984,900.00 89 27,472,000.00 

การจัดระเบียบชุมชนและสงัคม 2 80,000.00 13 1,310,000.00 10 870,000.00 15 2,120,000.00 25 3,230,000.00 

การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว 0 0.00 1 500,000.00 4 1,130,000.00 9 9,900,000.00 13 9,950,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 30,000.00 2 100,000.00 4 230,000.00 9 900,000.00 14 1,220,000.00 

การสง่เสรมิด้านการศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

10 1,090,000.00 13 1,150,000.00 16 2,419,000.00 16 5,530,000.00 18 5,100,000.00 

รวม 38 9,270,000.00 87 14,435,000.00 116 46,594,000.00 294 107,671,900.00 312 100,598,000.00 
 



จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณ จำนวน 79 โครงการ งบประมาณ 8,675,967 บาท สามารถจำแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญัต ิ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 20 3,915,000.00 

การสง่เสรมิคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 31 3,388,167.00 

การจัดระเบียบชุมชนและสงัคม 11 785,000.00 

การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว 1 50,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 245,000.00 

การสง่เสรมิด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญัญาท้องถ่ิน 11 292,800.00 

รวม 79 8,675,967.00 

 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลร่มเกล้า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 เช่ือมหมู่ที่ 3 

490,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรได้สะดวก 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายเช่ือม ม.1 - ม.3 

420,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรได้สะดวก 



3. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
(คสล.) เขตสำนักงาน
เทศบาล 

294,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนสัญจรได้
สะดวก 

4. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
(คสล.) สายคำสาน 
ม.6 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรได้สะดวก 

5. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
(คสล.) ฝายใหญ่ หมู่
ที่ 4 

224,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรได้สะดวก 

6. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
(คสล.) หมูท่ี่ 5 สาย
คำนางโอก-หนองเลิง 

493,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรได้สะดวก 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
(คสล.) สายรอบป่า
ช้า หมู่ที่ 5 

239,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

8. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลูกรงัเพือ่
การเกษตร หมู่ 3 
สายห้วยคำสาน 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรและขนสง่
ผลผลิตไดส้ะดวก 

9. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลูกรงั สายหนอง
แก่นคูน หมู่ที่ 2 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรได้สะดวก 



10. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเพือ่
การเกษตร สายนา
น้อย หมู่ที่ 6 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหเ้กษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

11. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเพือ่
การเกษตรคู่ขนาน
ห้วยกระเบียน-ห้วย
นาหลวง หมู่ 7 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้
ประชาชน/
เกษตรกร สัญจร
ได้สะดวกรวดเร็ว 

12. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.แบบตัวยู 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 

445,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

13. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
สายนานายทองดา 
หมู่ที่ 4 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหเ้กษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

14. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรงุถนนเพือ่
การเกษตร สาย
หนองยาง หมู่ที่ 4 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหเ้กษตรการ
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวกรวดเร็ว 

15. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
สายนาบ้านฮ้าง หมู่ที่ 
4 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหเ้กษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

16. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลูกรงั สายทุง่
ใหญ่ หมูท่ี่ 4 

180,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหเ้กษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 



17. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยพันลำตอนบน 
หมู่ที่ 2 

480,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อชะลอและกัก
เก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร 

18. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยทราย (รถว่ิง
ผ่าน) หมูท่ี่ 4 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อกักเกบ็น้ำทำ
การเกษตร 

19. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายผิวจราจร คสล. 
สายมอลมหนาว หมู่
ที่ 2 

500,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

20. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย้ายหอถังประปา 
พร้อมวางท่อเมน หมู่
ที่ 2 

150,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ำประปาได้
อย่างทั่วถึง 

21. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกันการทจุริต 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กรป้องกัน
การทจุริต 

22. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อาหารกลางวัน
โรงเรียน (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา) 

1,124,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กได้รบั
สารอหารถูกตอ้ง
ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

23. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อาหารเสริม (นม) 682,167.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

เพื่อใหเ้ด็กได้รบั
สารอาหารจาก
การดื่มนม 



วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

24. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมสง่เสริม
พัฒนาการเด็ก 4 
ด้าน 

15,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กได้รบั
การพัฒนาสมวัย 

25. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เรียนรู้สู่โลกกว้าง 20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์
ชีวิต 

26. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็บ้าน
คำนางโอก 

230,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นแนวเขต
และสร้างความ
ปลอดภัย 

27. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรงุต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองนก
เขียน 

100,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร เพิ่มพื้นที่
ใช้สอย 

28. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรงุต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคำนาง
โอก 

200,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร เพื่อพื้นที่
ใช้สอย 

29. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ

วันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

เพื่อให้
ความสำคัญกับ
เด็ก ส่งเสริมเด็ก



การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

ให้กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

30. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สนามเดก็เล่นสร้าง
ปัญญา 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

31. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมาร ี

45,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
พิษสุนัขบ้า 

32. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

8,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ได้ข้อมลู
สัตว์เลี้ยงที่
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

33. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

การแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติดและโรค
เอดสป์ระจำป ี

100,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหเ้ด็ก 
เยาวชน ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์
ห่างไกลยาเสพ
ติดและโรคเอดส ์

34. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่
เยาวชน 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจโรคติดต่อ
จากโรค
เพศสัมพันธ์ 



35. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจพิษภัย โทษ
ของยาเสพติด 

36. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ตรวจหาสารพิษ
ตกค้างในร่างกายของ
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 

19,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ 

37. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกแบบ
บูรณาการ 

100,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

38. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เดิน/ว่ิง เพื่อสุขภาพ 30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสง่เสรมิการ
ออกกำลงักาย 

39. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือ
สวัสดิการ
ผู้สงูอายุ 

40. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือ
สวัสดิการผู้พกิาร 

41. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 0.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือ
สวัสดิการผูป้่วย
เอดส ์



42. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรม ประชาคม
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้
ประชาชนเกี่ยกับ
การจัดทำ
แผนพัฒนา และ
เพื่อให้
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินทันสมัย
เป็นปจัจบุัน 

43. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมอาชีพระยะสั้น
สำหรับผู้พิการ 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีอาชีพและ
รายได้เสริม 

44. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เศรษฐกจิพอเพียง 
เกษตรผสมผสานตาม
แนวพระราชดำร ิ

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสง่เสรมิให้
ประชาชนนำ
หลักเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้
ประกอบอาชีพ 

45. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนสภาเดก็
และเยาวชนตำบลร่ม
เกล้า 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุน
กิจการสภาเด็กฯ 

46. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมเชิดชู ยก
ย่องประชาชนจิต
อาสา-จิตสาธารณะ 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสงัคมส่วนรวม 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างขวัญ
และกำลงัใจ
ประชาชนจิต
อาสาหมั่นทำ
ความด ี

47. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
ระยะสั้น 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝกึทักษะ
อาชีพประชาชน 



48. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมการแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสง่เสรมิการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิต 

49. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ค่ายศิลปะ 75,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ 
เพื่อให้นกัเรียนมี
จินตนาการ
สร้างสรรงาน
ศิลปะ 

50. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ก่อสร้างอาคารโรง
จอดรถ 

290,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหม้ีสถานที่
จอดรถบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

51. การสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เศรษฐกจิพอเพียง 
ผักสวนครัว รั้ว
ผักหวาน 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

52. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

อบรมอาชีพระยะสั้น
กลุ่มสตรี/แม่บ้าน 

45,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได ้

53. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

ฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้นสำหรบัเด็กและ
เยาวชน 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสง่เสรมิ
พัฒนาอาชีพ
ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

54. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

ฝึกอบรมสิทธิหน้าที่
พลเมืองภายใต้รัฐ
ธรรมนูการปกครอง
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระมุข 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
กฎหมาย สิทธิ
และหน้าที่
พลเมือง 



55. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

สร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกที่ดีในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท ์

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีของคนใน
ชุมชน 

56. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

โรงเรียนผู้สงูอายุ 50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสง่เสรมิ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

57. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน ชุมชนผู้
ดำรงวิธีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างขวัญ
และกำลงัใจ
ประชาชน หรือ
ชุมชนที่น้อมนำ
หลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

58. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

รณรงค์ป้องกัน ลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจรในช่วง
วันหยุดเทศบาล (7 
วัน อันตราย) 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกปลอดภัย 
การใช้รถใช้ถนน 
แก่ประชาชน 

59. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

ก่อสร้างรั้วสำนักงาน
เทศบาลตำบลร่ม
เกล้า 

470,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อใหม้ีรั้วแนว
เขตและมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ 

60. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น) ตำบลร่มเกล้า 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหเ้ยาวชนใช้
เวลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ 
ห่างไกลยาเสพ
ติด 



61. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

จิตอาสาพฒันาชุมชน 10,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ค่านิยมการ
เสียสละ พฒันา
ชุมชนด้วยจิต
อาสา 

62. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติฯ 

80,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ทักษะ พัฒนา
ความรู้แก่จิต
อาสา 

63. การวางแผนการ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรงุภูมิทัศน์ถนน
สวย สายสรุิโย-ร่ม
เกล้า 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรงุภูมิ
ทัศน์สองข้างถนน 
ให้สะอาด
สวยงาม สง่เสรมิ
การท่องเที่ยว 

64. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ร่มเกล้าน่าอยู่น่ามอง 70,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสง่เสรมิให้
ประชาชนรักษา
ความสะอาด 

65. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

จังหวัดสะอาด 
ภายใต้หลักการ 3Rs 
และหลักประชารฐั 

50,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ ปลูก
จิตสำนึกสร้าง
วินัยให้ประชาชน
รักษาความ
สะอาด ลด
ปริมาณขยะ 

66. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ปรับปรงุภูมิทัศ
เทศบาลตำบลร่ม
เกล้า 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหม้ี
สภาพแวดล้อมที่
ทำงาน สะอาด 
สวยงาม 

67. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

บูรณาการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 

15,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพื้นทีป่่า
โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุ
กาภาคส่วน เพื่อ



ถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

68. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

พลังงานสะอาดเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

80,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสง่เสรมิการ
นำพลังงาน
สะอาดมาใช้เพือ่
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

69. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ประเพณีวันลอย
กระทง 

27,800.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนรุักษ์สบื
สานประเพณีอัน
ดีงาม 

70. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

วันแม่แห่งชาติ 10,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรกัภักดี 
และการแสดง
ความกตัญญูต่อ
แม่ 

71. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

สืบสานวัฒนธรรม
ไทย ประเพณีวัน
สงกรานต์ วัน
ผู้สงูอายุและวัน
ครอบครัว 

30,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสบืสาน
ประเพณีอันดีงาม 

72. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

งานย้อนรอย
ประเพณีเผ่าข่า 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนรุักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีชนเผ่า 

73. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

ทำบุญวัน
อาสาฬหบูชา 
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อทำนุบำรงุ
ศาสนา สืบทอด
ประเพณีอันดีงาม 



ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

74. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการพระราชพิธี 
รัฐพิธี และพิธีสำคัญ
ของสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดำเนิน
กิจกรรมอัน
เนื่องจากพิธี
สำคัญ ๆ ของ
ชาติ เสริมสร้าง
ความรัก สามัคคี
ของประชาชน 
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรกัภักดี
และเชิดชูสถาบัน
หลัก 

75. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
รั้วโรงเรียน 

75,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสง่เสรมิการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

76. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ค่ายพุทธธรรม 35,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมในเด็ก
นักเรียน 

77. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

อนุรักษ์ศิลปะ
พื้นบ้าน 

35,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนรุักษ์ และ
ถ่ายทอดศิลปะ
พื้นบ้าน 

78. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล 

15,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมตำบล 



ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

79. การสง่เสรมิด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

นิทรรศการการแสดง
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

15,000.00 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อนำเสนอ 
เผยแพร่
ผลิตภัณฑ์และ
ภูมิปัญญาชุมชน
ให้แพรห่ลาย 

 

ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 
          เทศบาลตำบลร่มเกล้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 7 โครงการ จำนวนเงิน 2,950,167 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน 2,021,097 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 1,093,500.00 4 1,093,388.00 

การสง่เสรมิคุณภาพชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

2 917,823.72 2 917,823.72 

การจัดระเบียบชุมชนและสงัคม 1 9,885.00 1 9,885.00 

การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว  00  00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 00  00 

การสง่เสรมิด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

 00  00 

รวม 7 2,021,208.72 7 2,021,096.72 

 

 



          รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่มกีารกอ่หนีผู้กพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดงันี ้

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการ
ตามแผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (คสล.) 
เขตสำนักงาน
เทศบาล 

294,000.00 285,500.00 285,388.00 8,500.00 

2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรงัสายทุ่ง
ใหญ่ หมูท่ี่ 4 

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

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายผิวจราจร 
คสล.สายมอ
ลมหนาว หมู่ที่ 
2 

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

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ย้ายหอถัง
ประปาพรอ้ม
วางท่อเมน หมู่
ที่ 2 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

5. การสง่เสรมิคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บรหิาร
สถานศึกษา 

1,124,000.00 564,000.00 564,000.00 560,000.00 

6. การสง่เสรมิคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

682,167.00 353,823.72 353,823.72 328,343.28 



7. การจัดระเบียบชุมชน
และสงัคม 

รณรงค์ป้องกัน 
ลดอุบัตเิหตุ
จากการจราจร
ในช่วงวันหยุด
เทศกาล (7 วัน
อันตราย) 

20,000.00 9,885.00 9,885.00 10,115.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 177 64,237,000.00 20 3,915,000.00 4 1,093,500.00 4 1,093,388.00 

2.การสง่เสรมิคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 68 24,984,900.00 31 3,388,167.00 2 917,823.72 2 917,823.72 

3.การจัดระเบียบชุมชนและสงัคม 15 2,120,000.00 11 785,000.00 1 9,885.00 1 9,885.00 

4.การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว 9 9,900,000.00 1 50,000.00     

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 900,000.00 5 245,000.00     

6.การสง่เสรมิด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 16 5,530,000.00 11 292,800.00     

รวม 294 107,671,900.00 79 8,675,967.00 7 2,021,208.72 7 2,021,096.72 

 

 

 



ช. ผลการดำเนินงาน 
          เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดย
ได้รับความร่วมมอื การสง่เสรมิและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดำเนินงานที่สำคัญดังนี ้
 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เขตสำนักงานเทศบาล  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 105 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงัสายทุ่งใหญ่ หมูท่ี่ 4  ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 

เฉลี่ย 0.15 เมตร 

 

 

 

 



 3. ขยายผิวจราจร คสล.สายมอลมหนาว หมูท่ี่ 2 ข้างละ 1 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 4. ย้ายหอถังประปาพร้อมวางท่อเมน หมูท่ี่ 2  

   

 

      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรอืมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลร่มเกล้าทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอ่ไป 
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 
 
                                                                    วีระศักดิ์  กุลบุญมา 
                                                                 นายกเทศบาลตำบลรม่เกล้า 

 


