




คำนำ 

  แผนการดำเนินงานของตำบลรม่เกลา้เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
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ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ      

เทศบาลตำบลร่มเกล้า   

  ดังนั้น  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเกล้าฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมี

เป้าประสงค์สูงสุดคือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลร่มเกล้า บรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาของ

เทศบาลตำบลร่มเกล้า 
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หน้าที่ 1   
 

ส่วนที่ 1 
1.1 บทนำ 

                 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการ

จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และแผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก

เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 

                 แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ

จริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางการ

ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ใน

การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่

กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานแผนและ

บูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่ง

แผนการดำเนินงานมีลักษณะสำคัญ คือ 

               1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลร่มเกล้า                     

หลังจากได้มกีารทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลร่มเกล้าอุดหนุน

ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

               2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตำบลร่มเกล้าดำเนินการเอง 

               3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า โดยให้เทศบาลตำบลร่มเกล้าตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้อง 

               4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน 

และแสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 

 

 

 



หน้าที่ 2   
 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

                1. เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะ

ดำเนินการจริงในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                2. เพื่อให้ท้องถ่ินมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนย่ิงข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 

มีการประสานและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภายในองค์กรกับหน่วยงานอื่น ๆ 

                3. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงานโครงการมีความชัดเจนและสะดวกมากข้ึน 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

                 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ข้อ 26 และข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

                 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

เทศบาลตำบลร่มเกล้า หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

                 2. ผู้บริหารท้องถ่ินนำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

เพื่อเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 

                 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี แล้วเสนอความ

เห็นชอบ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี และปิดประกาศเผยแพร่ให้

ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ และต้องปิด

ประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

                 1. ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนา

ตามงบประมาณ 

                 2. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ และประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ 

                 3. ทำให้ทราบถึงกิจกรรม/งาน/โครงการพัฒนา ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ของ

เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 



 

หนา้ที ่3

 ส่วนท่ี 2 (แบบ ผด.01)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน             10.00                 13.29           3,775,000.00                24.70 กองช่าง
1.2 แผนงาน การเกษตร              2.00                  2.73             880,000.00                  5.75 กองช่าง
1.3 แผนงาน พาณิชย์              1.00                  1.36             150,000.00                  0.98 กองช่าง

รวม             13.00           4,805,000.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป              2.00                  2.73               40,000.00                  0.26 ส านักปลัด
2.2 แผนงาน การศึกษา             10.00                 13.69           2,637,017.00                17.25 ส านักปลัด
2.3 แผนงาน สาธารณสุข              9.00                 12.32             502,000.00                  3.28 ส านักปลัด
2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน              4.00                  5.47             820,000.00                  5.36 ส านักปลัด
2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน             10.00                 13.69             275,000.00                  1.79 ส านักปลัด
2.6 แผนงาน งบกลาง              3.00                  4.10           5,055,880.00                33.19 ส านักปลัด

รวม             38.00           9,329,897.00

บัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564

ยุทธศาสตร์

เทศบาลต าบลร่มเกล้า อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

จ านวนโครงการ
 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



 

หนา้ที ่4

ยุทธศาสตร์ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน              1.00                  1.36               80,000.00                  0.52 ส านักปลัด
3.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน              4.00                  5.47               80,000.00                  0.52 ส านักปลัด
3.3 แผนงาน เคหะและชุมชน              1.00                  1.36             470,000.00                  3.07 กองช่าง

รวม              6.00             630,000.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว

4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป              1.00                  1.36               50,000.00                  0.32

4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

4.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม              1.00               50,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1 แผนงาน สาธารณสุข 3.00                              4.10 150,000.00                             0.98 ส านักปลัด

5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

5.3 แผนงาน การเกษตร              2.00                  2.73               95,000.00                  0.62 ส านักปลัด

รวม              5.00 245,000.00            

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10.00                            13.69 220,000.00                             1.43

รวม 10.00            220,000.00            

รวมท้ังส้ิน             72.00         15,229,897.00

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



หนา้ที ่5

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเช่ือม หมู่ 1 - หมู่ 3 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 150 เมตร

 หนำ 0.15 เมตร
420,000 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

2 ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 5 สำย หมู่ 5 เช่ือม

 หมู่ 3
ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 175 เมตร

 หนำ 0.15 เมตร
490,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

3 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

เขตส ำนักงำนเทศบำล

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 105 เมตร

 หนำ 0.15
294,000 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

4 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

ฝำยใหญ่ หมู่ท่ี 4

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 100 เมตร

 หนำ 0.15 เมตร
224,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (คสล.) 

สำยค ำสำน หมู่ท่ี 6

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 175 เมตร

 หนำ 0.15 เมตร
490,000 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง

6 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

สำยรอบป่ำช้ำ หมู่ท่ี 5

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 107 เมตร

 หนำ 0.15 เมตร 239,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

งบประมำณ

     (แบบ ผด. 02)                     2.1 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564

พ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่6

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

7 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

หมู่ท่ี 5 สำยค ำนำงโอก-หนองเลิง

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 220 เมตร

 หนำ 0.15 เมตร
493,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

8 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. แบบตัวยูพร้อม

ฝำปิด หมู่ท่ี 4

รำงระบำยน้ ำกว้ำง 0.50 เมตร ยำว 

275 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
445,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

9 ขยำยผิวจรำจร ถนน คสล. สำยมอลมหนำว

 หมู่ท่ี 2

ผิวจรำจรกว้ำงข้ำงละ 1 เมตร ยำว 

445 เมตร หนำ 0.15 เมตร
500,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทุ่งใหญ่ 

หมู่ท่ี 4

ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ยำว 1,800 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร
180,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1
ก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นห้วยทรำย (รถว่ิงผ่ำน) 

หมู่ท่ี 4

คนดินกว้ำง 4 เมตร ยำว 20 เมตร สูง

 1.50 เมตร
400,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

2
ก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นห้วยพันล ำตอนบน หมู่ท่ี 2 สันฝำยสูง 1.50 เมตร ผนังข้ำงสูง 3 

เมตร กว้ำง 10 เมตร
480,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี

งบประมำณ

           1.2 แผนงาน การเกษตร
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่7

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1
ย้ำยหอถังประปำพร้อมวำงท่อเมน หมู่ท่ี 2 ย้ำยหอถังประปำพร้อมวำงท่อเมน

150,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน

กำรป้องกันกำรทุจริต

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนโครงกำร 

เช่น ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรฝีกอบรม ค่ำ

กระเป๋ำ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรอบรม ประชำคม ทบทวน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร เช่น 

ค่ำป้ำยป้ำยโครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำ

กระเป๋ำ/ถุงเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

            1.3 แผนงาน การพาณิชย์

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

          2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

งบประมำณ



หนา้ที ่8

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก

ท้ัง 4 ด้ำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร เช่น 

ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร

กลำงวัน ค่ำเอกสำร ฯลฯ

15,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรเช่น ค่ำ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน 

ค่ำเอกสำร ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร เช่น 

ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร

กลำงวัน ค่ำเอกสำร ค่ำของขวัญของ

รำงวัล ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

สถำนศึกษำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ

เด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบำลและ

เด็ก ป.1-ป.6 (สังกัด อปท)
545,850 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

งบประมำณ

           2.2 แผนงาน การศึกษา



หนา้ที ่9

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

5 โครงกำรอุดหนุนอำหำรเสริม(นม) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) 

อัตรำคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 

วัน แยกเป็น โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 

แห่ง และ ศพด.สังกัดเทศบำล จ ำนวน

 2 แห่ง

682,167 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 โครงกำรค่ำยศิลปะ อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม

โครงกำร ร.ร.บ้ำนนิคมร่มเกล้ำ ร.ร.

บ้ำนหนองนกเขียน และ ร.ร.บ้ำนค ำ

นำงโอก ร.ร.ละ 25,000 บำท

75,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

7 โครงกำรสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรฯ เช่น ป้ำยโครงำกำร ค่ำ

วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ส ำหรับศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก 2 แห่ง

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

8 โครงกำรภูมิปัญญำท้องถ่ินสู่ร้ัวโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฯ ของ

 ร.ร.บ้ำนนิคมร่มเกล้ำ ร.ร.บ้ำนหนอง

นกเขียน และ ร.ร.บ้ำนค ำนำงโอก รวม

 3  แห่ง ๆ ละ 25,000 บำท

75,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่10

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

9 โครงกำรฝึกอบรมทักษะอำชีพระยะส้ัน อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำร

ของวิทยำลัยกำรอำชีพนิคมค ำสร้อย 50,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

10 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

สถำนศึกษำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ

เด็กปฐมวัย เด็กอนุบำล และเด็ก ป.

1-6 โรงเรียน สังกัด สพฐ.
1,124,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์

และพศสัมพันธ์แก่เยำวชน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำป้ำย 

ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำ

จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำป้ำย 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

45,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

           2.3 แผนงาน สาธารณสุข

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่11

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

3 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกแบบบูรณำกำร

เพ่ืออุดหนุนโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบลบ้ำนสุริโย เป็นค่ำด ำเนิน

โครงกำรฯ
100,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติดและ

โรคเอดส์ประจ ำปี

เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำ

ป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์กีฬำต่ำง ๆ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำ

เหรียญรำงวัล ถ้วยรำงวัล เงินรำงวัล 

ฯลฯ

100,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

5 โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ห่ำงไกลยำเสพติด เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำเอกสำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 โครงกำรส ำรวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำส ำรวจและข้ึน

ทะเบียนจ ำนวนสุนัขและแมวฯ
8,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

7 โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข เพ่ืออุดหนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร

ต่ำง ๆ ด้ำนสำธำรณสุขของชุมชน/

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/

คณะกรรมกำรชุมชน จ ำนวน 7 

หมู่บ้ำน ๆ ละ 20,000 บำท

140,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่12

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

8 เดิน/ว่ิง เพ่ือสุขภำพ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำย ค่ำเช่ำเวที ค่ำวัสดุอปกรณ์ 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

9 โครงกำรตรวจหำสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำย

ของเกษตรกรกลุ่มเส่ียง

เพ่ืออุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำร รพ.

สต.บ้ำนสุริโย
19,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1
ก่อสร้ำงอำคำรโรงจอดรถ

โรงจอดรถ จ ำนวน 1 หลัง 

รำยละเอียดตำมแบบเทศบำลก ำหนด
290,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

2 ก่อสร้ำงร้ัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำนำงโอก ร้ัว ศพด. (รำยละเอียดตำมแบบ

เทศบำลก ำหนด)
230,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

3 ปรับปรุงต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนค ำนำงโอก

รำยละเอียดตำมแบบเทศบำลก ำหนด
200,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

4 ปรับปรุงต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนหนองนกเขียน

รำยละเอียดตำมเทศบำลก ำหนด
100,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม

           2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
พ้ืนท่ี

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่13

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชน-ชุมชน ผู้

ด ำรงวิถีชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรม เช่น 

ค่ำป้ำย ค่ำใบประกำศเกียรติคุณ ค่ำ

ของรำงวัล ฯลฯ
10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 กิจกรรมเชิดชูยกย่องประชำชนจิตอำสำ-จิต

สำธำรณะ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม

ส่วนรวม

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรม เช่น 

ค่ำป้ำย ค่ำใบประกำศเกียรติคุณ ค่ำ

ของรำงวัล ฯลฯ
10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำร TO BE NUMBER ONE (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่น) ต ำบลร่มเกล้ำ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัวร้ัวผักหวำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ฯลฯ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

5 ฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันกลุ่มสตรี/แม่บ้ำน เพ่ือเป็นค่ำช้ำจ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรฯ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย

โครงกำร ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ ค่ำ

กระเป๋ำ/ถุงใส่เอกสำร ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

45,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

              2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

งบประมำณ



หนา้ที ่14

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

6 ฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันส ำหรับเด็กและ

เยำวชน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ฯลฯ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

7 ฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันส ำหรับผู้พิกำร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ฯลฯ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

8 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสำนตำม

แนวพระรำชด ำริ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ฯลฯ
50,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

9 โรงเรียนผู้สูงอำยุ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรฯ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

50,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

10 สนับสนุนสภำเด็กและเยำวชนต ำบลร่มเกล้ำ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 

โครงกำรต่ำง ๆ ของสภำเด็กและ

เยำวชนต ำบลร่มเกล้ำ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่15

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสร้ำง

หลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
3575880 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 เบ้ียยังชีพคนพิกำร เพ่ือจ่ำยเป้นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย

ส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคม

ให้แก่ผู้พิกำรหรือผู้ทุพพลภำพ

1,450,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำร

สงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

              2.6  แผนงานงบกลาง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่16

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรณ์จิตอำสำภัยพิบัติฯ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
80,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรสร้ำงทัศนคติและจิตส ำนึกในกำร

อยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรฯ 

เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ อำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 ฝึกอบรมสิทธิ หน้ำท่ีพลเมือง ภำยใต้

รัฐธรรมนูญกำรปกครองอันมี

พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรฯ 

เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์  อำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

งบประมำณ

พ.ศ.2563
โครงกำร/กิจกรรม

              3.1 แผนงาน การรัษาความสงบภายใน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2564
งบประมำณ พ้ืนท่ี

พ.ศ.2563

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

               3.2 สร้างควมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564



หนา้ที ่17

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

4 รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร

ในช่วงวันหยุดเทศกำล (7 วันอันตรำย)

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้ำงร้ัวส ำนักงำนเทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ ร้ัว พร้อมประตู 4 ช่อง ตำมแบบฯ 470,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวย สำยสุริโย-ร่มเกล้ำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ พันธ์ุกล้ำไม้ 

ฯลฯ
50,000 ม.1-ม.6 ส ำนักปลัด

ล ำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว

               3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

งบประมำณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

               4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

              4.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2564

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา้ที ่18

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรร่มเกล้ำน่ำอยู่น่ำมอง เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
70,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรจังหวัดสะอำด ภำยใต้หลักกำร 3Rs

 และหลักประชำรัฐ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
50,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ดินปลูกไม้ดอกไม้

ประดับ ค่ำแรงงำน ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

โครงกำร/กิจกรรม

            5.1 สาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



หนา้ที ่19

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 พลังงำนสะอำดเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
80,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรบูรณำกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
15,000 หมู่ท่ี 1-7 ส ำนักปลัด

              5.2 แผนงานการเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรท ำบุญวันอำสำฬหบูชำ ประเพณีวัน

เข้ำพรรษำ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร เช่น ค่ำ

ป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำพิธีกรรมทำง

ศำสนำ ฯลฯ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรนิทรรศกำรกำรแสดงผลิตภัณฑ์

พ้ืนบ้ำน ปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำ

ท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำ

ป้ำย ค่ำตกแต่งสถำนท่ี ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำรำงวัล ฯลฯ

15,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำ

ป้ำย ค่ำเช่ำเวที แสงเสียง ค่ำตกแต่ง

สถำนท่ี ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ค่ำรำงวัล ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 โครงกำรพระรำชพิธี รัฐพิธีและพิธีส ำคัญ

ของสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย พำนพุ่ม พวง

มำลำ พระบรมฉำยำลักษณ์/

สำทิสลักษณ์ ฯลฯ

10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

             6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2563

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

พ.ศ.2564
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

5 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย ประเพณีวัน

สงกรำนต์ วันผู้สูงอำยุและวันครอบครัว

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำยโตรงกำร ค่ำของขวัญของ

ก ำนัล ค่ำน้ ำอบน้ ำหอม ฯลฯ
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 งำนย้อนรอยประเพณีเผ่ำข่ำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำเช่ำเวทีเคร่ือง

เสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของ

รำงวัล ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

7 โครงกำรวันแม่แห่งชำติ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำย ค่ำจัดตกแต่งสถำนท่ี ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ
10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

8 โครงกำรค่ำยพุทธธรรม อุดหนุนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรฯ

 ร.ร.ร่มเกล้ำพิทยำสรรค์
35,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

9 โครงกำรอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้ำน อุดหนุนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรฯ

 ร.ร.ร่มเกล้ำพิทยำสรรค์
35,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

10 อุดหนุนสภำวัฒนธรรมต ำบลร่มเกล้ำ อุดหนุนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรฯ

 สภำวัฒนธรรมต ำบลร่มเกล้ำ 15,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ก.ย.
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ก.ย.

ก.ย.
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ก.ย.

ก.ย.
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ก.ย.
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ก.ย.
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ก.ย.

ก.ย.
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ก.ย.
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ก.ย.

ก.ย.
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ก.ย.
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ก.ย.
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ก.ย.
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ก.ย.

ก.ย.

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
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ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.
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ก.ย.
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ก.ย.
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ก.ย.
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม แผนงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

1 ตู้ท ำน  ำเย็น ตู้ท ำน  ำเย็น แบบตั งพื น 2 หัวก๊อก 

จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 5,900 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

2 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุกแบบดับเบิ ลแค็บ ขนำด 1

 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ ำนวน 1 คัน 

รำคำ 854,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

3 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 5 กิโลวัตต์

 จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 52,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

4 ตู้เหล็ก 40 ช่อง ตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบ 40 ช่อง 

จ ำนวน 1 หลัง รำคำ 5,500 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

5 จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถึงหมึก

พิมพ์(Ink Tank printer)

เคร่ืองพิมพ์ MultiFunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดตั งถึงหมึกพิมพ์ (Ink

 Tank printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

จ ำนวน 8,000 บำท

ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02/1)2.3 รายละเอียดบัญชีจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ (บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

โครงกำร/กิจกรรม พื นท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม แผนงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

6 เคร่ืองรับส่งวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดมือถือ 5 วัตต จ ำนวน 5 เคร่ือง 

60,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ

แผนงำนรักษำ

ควำมสงบภำยใน

7 ตู้หรือชั นเก็บของอเนกประสงค์ ตู้หรือชั นไม้วำงของอเนกประสงค์ 

แบบ 6 ช่อง จ ำนวน 16 หลัง จ ำนวน

เงิน 24,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ แผนงำนกำรศึกษำ

8 พัดลมโคจรติดผนัง พัดลมโคจรติดผนังหรือเพดำน ขนำด

 16 นิ ว 20 ตัว ๆ ละ 1,200 บำท 

รวม 24,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ แผนงำนกำรศึกษำ

9 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ

หัวฉีดหมึก พร้อมติดตั งถึงหมึกพิมพ์

 จ ำนวน 2 เคร่ือง งบประมำณ 

16,000 บำท

ทต.ร่มเกล้ำ แผนงำนกำรศึกษำ

10 เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง เคร่ืองบริหำรกล้ำมเนื อแบบต่ำง ๆ 

งบประมำณ 51,900 บำท ทต.ร่มเกล้ำ

แผนงำนกำรศำสนำ

วัฒนธรรมและ

นันทนำกำร

โครงกำร/กิจกรรม พื นท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม แผนงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

11 เคร่ืองชำร์จแบบเตอร่ีรถยนต์ เคร่ืองชำร์จแบบเตอร่ีรถยนต์แบบตัด

ไฟอัตโนมัติ จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 

7,522 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ

แผนงำน

อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม พื นท่ี
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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จ ำนวน จ ำนวน

รำยกำร เงินงบประมำณ

1 ส ำนักงำน บริหำรงำนท่ัวไป 1 5,500.00

กำรศึกษำ 36 48,000.00

2 คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนท่ัวไป 1 8,000.00             

กำรศึกษำ 2 16,000.00

3 งำนบ้ำนงำนครัว บริหำรงำนท่ัวไป 1 5,900.00

3 ยำนพำหนะและขนส่ง บริหำรงำนท่ัวไป 1 854,000.00

4 ไฟฟ้ำและวิทยุ บริหำรงำนท่ัวไป 1 52,000.00           

รักษำควำมสงบภำยใน 5 60,000.00           

5 กีฬำ กำรศำสนำวัฒนธรรมและ

นันทนำกำร
1 (ชุด) 51,900.00           

49 1,101,300.00รวม

ท่ี ประเภทครุภัณฑ์ แผนงำน

บัญชีสรุปกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ  อ ำเภอนิคมค ำสร้อย  จังหวัดมุกดำหำร
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ส่วนที่  3 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ครั้งท่ี  2 / 2563     

เมื่อวันท่ี  22 ตุลาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 
ผู้มาประชมุ 
ลำดับที ่ ช่ือ สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
4 
5 
 

นางสุมาลี  
นายทวีศักดิ์ 
นายสายันต์ 
นายสำรวย 
นายเนรศ 
 

แก้วไพฑูรย ์
ปัททุม 
ไชยโคตร 
ตาลสมรส 
อินทะกอง 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขาฯ 
 

สุมาล ี
ทวีศักดิ์ 
สายันต์ 
สำรวย 
เนรศ 

 

 
 
 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับที ่ ช่ือ สกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ

1 
2 

นายยุทธจักร 
นายธงชัย 

นนท์สะเกษ 
ธนพรภูวดล 

ประธานฯ 
ผช.เลขาฯ 

ติดราชการ 
ลาประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ช่ือ สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

- ไม่มี           
 

  - 

 
เริ่มประชุม  : เวลา  10.00 น. 
เลขาฯ    : มีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน ไม่มาประชุม 2 คน คือ นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ  

ประธานฯ ติดราชการประชุมที่จังหวัด และนายธงชัย ธนพรภูวดล ผช.เลขาฯ ลา
ประชุมไปงานฌาปนกิจศพญาติที่ต่างจังหวัด มีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งครบ
องค์ประชุม เนื่องจากประธานฯ ไม่มา โดยแนวทางปฏิบัติให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้มี
อาวุโสสูงสุดเป็นประธานที่ประชุม จึงขอให้นายสมใจ รินโพคา เป็นประธานที่ประชุม 

ที่ประชุม  :  รับทราบและเห็นชอบให้นายสมใจ  รินโพคา เป็นประธานที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

/ระเบียบวาระที่ 2... 
 



หน้าที่ 28 

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานประประชุม 
   - การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
ที่ประชุม  - รับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบล
ร่มเกล้า  

ประธาน  :  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 3) พ .ศ. 2561 ข้อ 26 (1) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน และข้อ 27 
แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในวันนี้ เพื่อจัดทำร่างแผน
ดำเนินงานฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอผู้บริหารประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป ซึ่งในรายละเอียดร่างแผนดำเนินงาน 
ประกอบด้วยรายละเอียด 3 ส่วน  ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทนำ ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน และประโยชน์
ของแผนดำเนินงาน  ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (แบบ 
ผด 01)    2) รายละเอียดแผนดำเนินงาน (แบบ ผด 02)  3) รายละเอียดบัญชี
จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์(แบบ ผด 02/1) (บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ 08)  และ 4) บัญชี
สรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์  และส่วนที่ 3 ภาคผนวก  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ร่างที่ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา ณ ขณะนี้  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็น
สำคัญ ห้วงระยะเวลาที่ที่เทศบาลจำดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำปี หากมี 

 

/ข้อสังเกต... 
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ข้อสังเกต ข้อสงสัย หรือเห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาดำเนินงาน 
ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม :  ที่ประชุมร่วมพิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของเทศบาลตำบลรม่เกล้า ถึงเวลา 11.50 น. พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำ
รูปเล่มร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ 
   - ไม่มี 
เลิกประชุม   : เวลา  11.55 น. 
 
     (ลงช่ือ)    เนรศ  อินทะกอง    ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายเนรศ  อินทะกอง) 
             กรรมการและเลขานุการฯ 
 

 



 

 

 

 

นวตัวถิวีฒันธรรมชนเผ่า นวตักรรมพลงังานสะอาด เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

บนพืน้ฐานการด ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 

 

งานแผนงานและงบประมาณ 

ส านักปลดัเทศบาลต าบลรม่เกลา้  

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร 

โทร. 0 4204 0227 

 




