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แผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ฉบบัทบทวนเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ   

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2563                        
ของเทศบำลต ำบลรม่เกลำ้ 

 



 
 

ประกาศเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 ฉบับทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
 
 
 
 

  ด้วยเทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
เปลี ่ยนแปลง/เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 1) พ.ศ. 2563 เพื ่อเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่าง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชนในปัจจุบันและอนาคต  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 (4)  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ.  2563 
 
 

        (ลงช่ือ)     ยุทธจักร  นนท์สะเกษ 
          (นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ) 

                                                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                 นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า 

                                                           

 



 
คำนำ 

 
   ภายใต้มาตรา 250 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นมีหน้าที ่และอำนาจดูและและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื ่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ถือเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน เป็นการกำหนดทิศทางใน
การพัฒนาของแต่ละท้องถิ ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถ่ิน    
เทศบาลตำบลร่มเกล้าตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2563  ข้ึน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที ่ดีและประโยชน์สุขของ
ประชาชนในปัจจุบันและอนคต 

 
 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบล 

พฤษภาคม 2563 
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บทนำ 
 

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

 (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
 

  ในการพัฒนาท้องถ่ินให้เกิดความเจริญก้าวหน้านั้น  การวางแผนเป็นการเตรียมความพร้อมและ
เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เทศบาลตำบลร่มเกล้าเล็งเห็นความสำคัญ
ของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบกับการกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ตามแผนเดิมยังไม่ครอบคลุม หรือ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2565   เนื่องสภาพการณ์ของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งท้องถ่ินจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักการและเป็นระบบ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 

  เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นที่  ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และข้อ 18 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า  จึงได้มีการทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563  ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อไป 
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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 
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4 การวางแผนการลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป 4.1)บรหิารงาน
ทั่วไป 
 

สำนักปลัด กองคลัง 

  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 
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  2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติม) 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563 

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 

- - - - 8 4,000,000 15 7,050,000 13 6,050,000 36 17,100,000 

1.2 การเกษตร - - - -      2 720,000      2 500,000     2 500,000 6 1,720,000 

1.3 พาณิชย์ - - - -      5 1,680,000      6 1,450,000     6 1,420,000 17 4,550,000 

รวม     15 6,400,000 23 9,000,000 21 7,970,000 58 23,370,000 

 

 

 

 

 

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 

- - - - 1 200,000 1 200,000 - - 2 400,000 

2.2 การศึกษา - - - - - - 5 312,000 5 312,000 10 624,000 

2.3 สาธารณสุข - - - - - - 2 120,000 2 120,000 4 240,000 

2.4 เคหะและ
ชุมชน 

- - - - 1 160,000 2 1,010,000 1 850,000 4 2,020,000 

2.5 การเกษตร - - - - 4 1,600,000 5 1,800,000 5 1,800,000 14 5,200,000 

26 การพาณิชย์ - - - - 2 750,000 1 500,000 1 500,000 4 1,750,000 

รวม - - - - 8 2,710,000 16 3,942,000 14 3,582,000 38 10,234,000 
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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 

- - - - - - - - - - - - 

3.2 สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - -       1 120,000       1 120,000 2 240,000 

รวม - - - - - -  1 120,000 1 120,000 2 240,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบบัทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลร่มเกลา้ 7 

  

 

 

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 - - - - - - 1 300,000 1 300,000 2 600,000 

4.2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - 1 400,000 1 400,000 1 400,000 3 1,200,000 

รวม - - - - 1 400,000 2 700,000 2 700,000 5 1,800,000 
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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 เคหะและชุมชน - - - -       - -     1 100,000      1 100,000 2 200,000 

รวม - - - - - - 1 100,000 1 100,000 2 200,000 
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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 

- - - -       - -       1 30,000        1 30,000 2 60,000 

รวม - - - - - - 1 30,000 1 30,000 2 60,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบบัทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลร่มเกลา้ 10 

  

 

  3. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ (เพ่ิมเติม) 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563 

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 

- - - - 1 11,100,000 - - - - 1 11,100,000 

1.2 การเกษตร - - - - - - - - - - - - 

1.3 พาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

รวม     1 11,100,000 - - - - 1 11,100,000 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01/1 
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4. บัญชีรายละเอียดโครงการ (เปลี่ยนแปลง/แก้ไข) 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  1.1 แผนงาน การศึกษา (เดิม) 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อให้เด็กเข้าจ
และปฏิบัติตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร.บ้านคำนาง
โอก 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

นักเรียนเข้าใจ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด 

2 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

-เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาแก่ผู้เรียน 

ร.ร.บ้านคำนาง
โอก 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะภาษส
อังกฤษดีขึ้น 

สำนักปลัด 

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า หน้า 137 ลำดับที่ 32 และ 33 
 
  1.1 แผนงาน แผนงานการศึกษา (เปลี่ยนแปลง/แก้ไข) 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อให้เด็กเข้าจ
และปฏิบัติตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุน ร.ร.บ้าน
นิคมร่มเกล้า,
หนองนกเขียน
และคำนางโอก 

- 30,000 30,000 90,000 90,000 จำนวนนักเรียน นักเรียนเข้าใจ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด, 
ร.ร.สังกัด 
สพป.ในพื้นที่ 

2 ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

-เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาแก่ผู้เรียน 

อุดหนุน ร.ร.บ้าน
นิคมร่มเกล้า,
หนองนกเขียน
และคำนางโอก 

- 30,000 30,000 90,000 90,000 จำนวนนักเรียน นักเรียนมี
ทักษะภาษา 
อังกฤษดีขึ้น 

สำนักปลัด, 
ร.ร.สังกัด 
สพป.ในพื้นที่ 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  1.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (เดิม) 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่รั่วโรงเรียน 

-เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ร.ร.บ้านหนองนก
เขียน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบทอด 

สำนักปลัด 

1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า หน้า 174 ลำดับที่ 10 
 
  1.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (เปลี่ยนแปลง/แก้ไข) 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่รั่วโรงเรียน  

-เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 
-เพื่อสร้างพื้นฐาน
ระเบียบวินัยควบคู่
คุณธรรมแก่เด็ก 

อุดหนุน ร.ร. 
บ้านนิคมร่มเกล้า,
หนองนกเขียน 

และ ร.ร.บ้านคำ
นางโอก 

 

- 20,000 20,000 60,000 60,000 จำนวนนักเรียน เด็กนักเรียนมี
วินัย นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

สำนักปลัด, 
ร.ร.สังกัด 
สพป.ในพื้นที่ 

 

 

 

 

 



  
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบบัทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลร่มเกลา้ 13 

  

5. รายละเอียดโครงการพัฒนา (โครงการเพิ่มเติม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2563 

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 
 

ขยายผิวจราจร คสล.สาย
มอลมหนาว หมู่ที่ 2   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ขยายผิวจราจร 
คสล.ข้างละ 1 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

- - - 500,000 - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

2 
 

เสริมผิวจราจรถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 

5 ม. ยาว 240 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

3 
 

เสริมผิวจราจรถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 

5 ม. ยาว 240 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

4 เสริมผิวจราจรถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 

5 ม. ยาว 240 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

5 เสริมผิวจราจรถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 
4 ม. ยาว 300 

หมู่ที่ 5 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

 6 เสริมผิวจราจรถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 

4 ม. ยาว 300 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-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) 

 7 เสริมผิวจราจรถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 

4 ม. ยาว 300 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชนเดิน 
ทางสะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

 8 เสริมผิวจราจรถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตกว้าง 

4 ม. ยาว 300 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชนเดิน 
ทางสะดวกขึ้น 

-กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายสุพรรณ-วัดภูหล่มขุม 
หมู่ที่ 4  

-  เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 220 ม. 

- - - 500,000 
 

500,000 
 
 

ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

- ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

- กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายนา
หินตั้ง หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสัญจรด้วย
ความสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
4 ม. ยาว 220 ม.  

- - - 500,000 500,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร
รอบห้วยกระเบียน หมู่ที่ 5  

- เพื่อให้เกษตรกร
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อการ 
เกษตร กว้าง 4 
ม. ยาว 8,00 ม. 

- - - 500,000 500,000 ความยาวถนน/
ผิวจราจร 

-เกษตรกรสัญ 
จรขนถ่ายผล 
ผลิตได้สะดวก 

-กองช่าง 

12 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม
ห้วยกระเบียน หมู่ที่ 5  

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรด้วยความ
สะดวก 

สะพาน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว  
12 ม. 

- - - 600,000 600,000 ขนาดผิว
สะพาน/ความ
ยาว 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

13 ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายนานางจรัส
ศรี-นานายสมฤทธ์ิ หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้เกษตรการ
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อการ 
กว้าง 4 ม. ยาว 

500 ม. 

- - - 300,000 300,000 ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

-กองช่าง 

14 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายภูผา
แดง หมู่ที่ 4 
 
 

-เพื่อให้มีทางน้ำ
ไหลได้สะดวก 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง - - - 150,000 150,000 ขนาดท่อ
เหลี่ยม 

-มีทางน้ำไหล
สะดวก  

-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) 

15 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย วัดดาน
พระอินทร์ หมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
4 ม. ยาว 150 ม. 

- - 500,000 500,000 - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

16 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 6   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 
4 ม. ยาว 150 ม. 

- - 500,000 - - ความยาถนน/
ผิวจราจร 

-  ประชาชน
เดินทางสะดวก
ขึ้น 

-กองช่าง 

รวม    16   โครงการ   4,000,000 7,050,000 6,050,000    
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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 วางท่อส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร ตำบลร่มเกล้า      

-เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่
เกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อ PVC ส่ง
น้ำ 7 หมู่บ้าน 

- - - 200,000 200,000 จำนวนพื้นที่
เพาะปลูก 

เกษตรกรมีน้ำ
ทำการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ลานตาก คสล. หมู่ที่ 2 -เพื่อให้มีลานตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ลานตาก คสล. 
ขนาด 1,200  

ตร.ม. 

- - - 300,000 300,000 ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

เกษตรกรมี
พื้นที่ตาก
ผลผลิต 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม
เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 
น้ิว หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีน้ำทำ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ ลดต้นทุน
การผลิต 

บ่อบาดาล 1 บ่อ 
พร้อมระบบสูบ
น้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ 1 ชุด 

- - 400,000 - - จำนวนพื้นที่
เพาะปลูก 

เกษตรกรมีน้ำ
ทำการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดิน 
(พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่
ที่ 7 

-เพื่อให้มีน้ำทำ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ ลดต้นทุน
การผลิต 

ระบบสูบน้ำ
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 1 ชุด 

- - 320,000 - - จำนวนพื้นที่
เพาะปลูก 

เกษตรกรมีน้ำ
ทำการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม         4    โครงการ - - 720,000 500,000 500,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.3 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 ล้างบ่อประปาบาดาลพร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์      
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

บ่อประปาบาดาล 
หมูที่ 1 

- - - 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

-กองช่าง 

2 ติดตั้งระบบสูบน้ำประปา
หมู่บ้านด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 

-เพื่อลดต้นทุนค่า
กระแสไฟฟ้าสูบ
น้ำประปา 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

- - - 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

-กองช่าง 

3 
 

ล้างบ่อประปาบาดาลพร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์      
หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

บ่อประปาบาดาล 
หมูที่ 1 

- - - 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

-กองช่าง 

4 ติดตั้งระบบสูบน้ำประปา
หมู่บ้านด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 

-เพื่อลดต้นทุนค่า
กระแสไฟฟ้าสูบ
น้ำประปา 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

- - - 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

-กองช่าง 

5 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูง สูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

- - - 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

6 
 

ย้ายหอถังประปา พร้อม
วางท่อเมน หมู่ที่ 2  

-เพื่อการผลิตและ
บริการน้ำประปาได้
ทั่วถึง 
 
 

หอถังประปา ม.2  - - - 150,000 - จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 



  
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบบัทบทวนเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลร่มเกลา้ 18 

  

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 
น้ิว หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระบบสูบน้ำ
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 1 ชุด 
บ่อบาดาล 1 บ่อ 

- - 400,000 - - จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดิน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระบบสูบน้ำ
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 1 ชุด 

- - 320,000 - - จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดิน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระบบสูบน้ำ
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 1 ชุด 

- - 320,000 - - จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดิน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระบบสูบน้ำ
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 1 ชุด 

- - 320,000 - - จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดิน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระบบสูบน้ำ
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 1 ชุด 

- - 320,000 - - จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 
 
 

ย้ายหอถังประปา พร้อม
วางท่อเมน หมู่ที่ 5  

-เพิ่มบริการ
น้ำประปาได้ทั่วถึง 

หอถังประปา ม.5 - - - - 120,000 จำนวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ำ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 

รวม    12      โครงการ - - 1,680,000 1,450,000 1,420,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
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 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

-เพื่อให้อาคารมี
ความม่ันคงแข็งแรง
ปลอดภัย 

อาคาร
อเนกประสงค์ 

-  200,000 200,000 - จำนวนผู้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง/
ครั้ง 

-ประชาชน
ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น 

-กองช่าง 

รวม             โครงการ - - 200,000 200,000 -    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการ
โภชนาการสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารถูกต้อง
ครบถ้วน 

เด็กเล็กและ ร.ร.
ในเขตพื้นที่      
ต.ร่มเกล้า 

- - - 30,000 30,000 จำนวนเด็กเล็ก
,เด็กปฐมวัย 

เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

สำนักปลัด 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการคัด
กรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

-เพื่อคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 

ศพด.,โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ ต.ร่ม
เกล้า 

- - - 30,000 30,000 จำนวนเด็กเล็ก
,เด็กปฐมวัย 

เด็กเล็ก,มี
พัฒนาการ
สมวัย 

สำนักปลัด 

3 ค่ายศิลปะ -เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ 
-เพื่อให้นักเรียนมี
จินตนาการ
สร้างสรรงานศิลปะ 

อุดหนุน ร.ร.นิคม
ร่มเกล้า,หนองนก
เขียน,และ ร.ร.
บ้านคำนางโอก 

- - - 90,000 90,000 จำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมี
พื้นฐานศิลปะ 
เกิดจิตนาการ
สร้างสรรงาน 

สำนักปลัด 

4 ค่ายสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร (ICT) 

-เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อุดหนุน ร.ร.นิคม
ร่มเกล้า,หนองนก
เขียน,และ ร.ร.
บ้านคำนางโอก 

- - - 90,000 90,000 จำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีทักษะ
เรียนรู้การ
สื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

สำนักปลัด 

5 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
ระยะสั้น 

-เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพประชาชน 

ฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป 

1 รุ่น 

- - - 72,000 72,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ทักษะอาชีพ 

ว.การอาชีพฯ
,สำนักปลัด 

รวม      5    โครงการ - - - 312,000 312,000    
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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 ไอโอดีนเพื่อสุขภาพ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

-เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขาด
สารไอโอดีนในเด็ก 

เด็กเล็กใน ศพด. 
2 แห่ง และเด็ก
เล็ก ร.ร.ในเขต
พื้นที่ ต.ร่มเกล้า 

- - - 30,000 30,000 จำนวนเด็กเล็ก เด็กเล็กได้รับ
สารไอโอดีน
เพียงพอ ไม่
เสี่ยงเกิดโรคคอ
พอก 

สำนักปลัด 

2 พัฒนาระบบสุขาภิบาล
เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ร้ายแรง 

-เพื่อสร้างสุขภาวะ
ทีดี ลดแหล่งสะสม
เชื้อโรคในโรงเรียน 

 ร.ร.นิคมร่มเกล้า,
หนองนกเขียน 
และ ร.ร.คำนาง

โอก 

- - - 90,000 90,000 ร้อยละของ
นักเรียน
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

นักเรียนมี
ความรู้ปฏิบัติ
ตนป้องกันตัว
ลดความเสี่ยง
จากการติดโรค 

สำนักปลัด, 
ร.ร.สังกัด 
สพป.ในพื้นที่ 

รวม        2       โครงการ - - - 120,000 120,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.4 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 ก่อสร้างอาคารโดม
อเนกประสงค์ 

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์
ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาล 

โดม
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลัง 

- - - 850,000 850,000 จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

มีอาคารรองรับ
การจัดกิจกรรม
ของเทศบาล
และชุมชนอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ เพื่อให้มีสถานที่
จอดรถบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

โรงจอดรถ 1 
หลัง 

- - 160,000 160,000 - ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

มีสถานที่จอด
รถอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม     2      โครงการ - - 160,000 1,010,000 850,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.4 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 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยางพารา 

-เพื่อพัฒนาความรู้
เกษตรกรชาวสวน
ยาง 

เกษตรกร
ชาวสวนยาง ต.
ร่มเกล้า 100 คน 

- - - 200,000 200,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่ม
ปริมาณ
คุณภาพน้ำยาง 

-สำนักปลัด 

2 ส่งเสริมการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้เกษตรกร
มีความ่ันคงทาง
อาชีพการเกษตร 

เกษตรกร หมู่ที่ 3 - - 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ครัวเรือน/
สมาชิก
เกษตรกร 

-เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตมี
รายได้จากการ
ทำเกษตร 

-สำนักปลัด 

3 ส่งเสริมการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้เกษตรกร
มีความ่ันคงทาง
อาชีพการเกษตร 

เกษตรกร หมู่ที่ 7 - - 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ครัวเรือน/
สมาชิก
เกษตรกร 

-เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตมี
รายได้จากการ
ทำเกษตร 

-สำนักปลัด 

4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม. 4 

-เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

เกษตรกร หมู่ที่ 4 - - 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน/
สมาชิก
เกษตรกร 

-เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตมี
รายได้จากการ
ทำเกษตร 

-สำนักปลัด 

5 พัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิต
สมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน 

กลุ่มเกษตรกร 
หมู่ที่ 4  

- - 500,000 500,000 500,000 จำนวนสมาชิก
กลุ่ม 

-การผลิต
สมุนไพรได้
มาตรฐาน 

-สำนักปลัด 

รวม     5     โครงการ - - 1,600,000 1,800,000 1,800,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า, ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ประตูการค้าเชื่อมยูงสู่สากล 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  
  2.5 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 ปรับปรุงต่อเติมศูนย์แสดง
และจำหน่ายสินค้า
พื้นเมือง สินค้าเกษตร 
(ตลาดชุมชน) 

เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็น
สัดส่วนเหมาะสม 

ศูนย์แสดงและ
จำหน่ายสินค้าฯ  

- - 250,000 - - จำนวนพื้นที่ใช้
สอย 

ศูนย์แสดงและ
จำหน่ายสินค้า
ฯ เป็นสัดส่วน
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
พื้นเมือง หมู่ที่ 5 

- - 500,000 500,000 500,000 จำนวนสมาชิก
กลุ่ม/ครัวเรือน 

ผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐานตรง
ตามความ
ต้องการของ
ตลาด 

สำนักปลัด 

รวม      2      โครงการ - - 750,000 500,000 500,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
  2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ชี้วัด 
 (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ 

เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ พัฒนา
ความรู้แก่จิตอาสา 

ฝึกอบรม 1 รุ่น 
จำนวน 55 คน  

- - - 120,000 120,000 จำนวนจิตอาสา
ที่เข้าร่วมดครง
การ 

จิตอาสามี
ทักษะ ความรู้ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สำนักปลัด 
 
 

รวม      1      โครงการ - - - 120,000 120,000    
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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 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีห้องน้ำ
บริการประชาชน 
รองรับนักท่องเที่ยว
อย่างเพียงพอ 

ห้องน้ำสาธารณะ 
1 หลัง 

- - - 300,000 300,000 จำนวนห้อง/
พื้นที่ใช้สอย 

มีห้องน้ำ
สาธารณะ
บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม      1     โครงการ - - - 300,000 300,000    

 
  4.2 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 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชุมชน หมู่ที่ 5 

เพื่อยกระดับการ
พัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ศาลาประชาคม/
ลานวัฒนธรรม 

หมู่ที่ 5 

- - 400,000 400,000 400,000 จำนวน
ครัวเรือน/
สมาชิก 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็น
มาตรฐาน 

สำนักปลัด 

รวม      1     โครงการ - - 400,000 400,000 340,000    
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5.1 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 พลังงานสะอาดเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมการนำ
พลังงานสะอาด มา
ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร  

เกษตรกรตำบล
ร่มเกล้า 7 
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือน
เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรนำ
พลังงานสะอาด
มาใช้เพื่อ
การเกษตร
สามารถลด
ต้นทุนการผลิต  

สำนักปลัด 

รวม      1     โครงการ - - - 100,000 100,000    
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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 นิทรรศการการแสดง
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เพื่อนำเสนอ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 
ภูมิปัญญาชุมชน 

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
พื้นเมือง ชมรม/

สมาคมท้องถิ่น ต.
ร่มเกล้า 

- - - 30,000 30,000 จำนวนสมาชิก
กลุ่ม 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้เผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
ช่องทางและ
โอกาสขาย
สินค้าชุมชน 

สำนักปลัด 

รวม      1      โครงการ - - - 30,000 30,000    
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6. รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ (โครงการเพิ่มเติม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2563 

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 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ถนนสายสุริโย-ร่มเกล้า 

เพื่อยกมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 
จำนวน 148 ต้น 

- - 11,100,000 - - จำนวนชุดไฟ
ส่องสว่าง 

-ชุมชนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

-กองช่าง 

รวม   1  โครงการ  - - 11,100,000 - -    

 

แบบ ผ.02/1 



 

 

 
 

 
 


