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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
Executive Summary 

โดยระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายสาธารณะ 
วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารท้องถิ่น  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  โดย
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและ
หน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น เป็นการ
กำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละ
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาตำบลร่มเกล้าในห้วงรอบระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)   จุดยืน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ยึดโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดทั้ง
หน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานอย่าเป็น
รูปธรรม สู่เป้าหมายหลักคือ คนในชุมชนพื้นที่ เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้ก้าว
พร้อมบรรลุสู่วิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ งผลประโยชน์แห่งชาติ ใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นเป็นประเทศพัฒนา และสร้างความสุขของคนในสังคม ให้มี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

 
 
 
 

 



ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้าจึงเป็นการติดตามผลที ่ให้
ความสำคัญ ดังนี้ 
    1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดำเนินงาน 
    2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
    3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด เทศบาลตำบล    
ร่มเกล้า ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลร่มเกล้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลร่มเกล้า 
 

บทสรุปของความสำคัญ 

  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ 
งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้อง
ตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในตำบลร่มเกล้าให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน 
โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 



 

คำนำ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 วรรคสอง และข้อ 13 
วรรคสอง เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของการนำแผนงานหรือโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
(เฉพาะปี 2563) ที่รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ ไปสู่การปฏิบัติจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม   
  เทศบาลตำบลร่มเกล้า  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตำลบลร่มเกล้า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สภาเทศบาล หน่วยงาน และหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นเอกสารข้อมูลอ้างอิงได้ตามสมควร ตลอดทั้งใช้ศึกษาเพ่ือกำหนดทิศทางหรือ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไปได้ 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลร่มเกล้าจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลร่มเกล้า 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในตำบลร่มเกล้าให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลร่มเกล้าหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าที่สภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารเทศบาล
ตำบลร่มเกล้าคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ เทศบาลตำบลร่มเกล้าต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้
กำหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี ้ว ัดที ่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื ้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้าต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาร
เสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้า โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้ามีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้าโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั ่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลร่มเกล้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบล      
ร่มเกล้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าเสนอสภาเทศบาล
ตำบลร่มเกล้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตำบลร่มเกล้ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
นิคมคำสร้อยและจังหวัดมุกดาหารด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลร่มเกล้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 แบบทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวดัผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่
เสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 วิธีการสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลร่มเกล้าใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ามีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชา
ชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  3.4 แบบสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลร่มเกล้า/เทศบาลตำบลร่มเกล้า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ
สำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลร่มเกล้าแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ   
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลร่มเกล้า/เทศบาลตำบล 
ร่มเกล้า  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                                       ภายในและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม  
                                                       เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                                       สิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา  
                                                       ท้องถิ่น    
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง 
                                                        และได้มาตรฐาน 
        พันธกิจที่ 2  เสริมสร้างสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการ 
                                                       บริหารที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
        พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ม่ันคงให้แก่ประชาชน 
        พันธกิจที่ 4   ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชน 
                                                       ทั่วไป 
        พันธกิจที่ 5   ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยที่ดีแก่ประชาชน  
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      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       จุดมุ่งหมายที่ 3  ชุมชนมีความม่ันคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
       จุดมุ่งหมายที่ 4  ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพที่สอง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
       จุดมุ่งหมายที่ 5  เป็นชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษา 
                                                       สิ่งแวดล้อม 
       จุดมุ่งหมายที่ 6  เป็นชุมชนแห่งความสุข “ร่มเกล้า ร่มเย็น ร่มธรรม” 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1  

       1.1  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อ                      
                                   ระบายน้ำ 

          1.2  ขุดสระ เจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างฝายน้ำล้น ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ 
          1.3  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ไฟฟ้า  
                                             ส่องสว่างสาธารณะ และพลังงานแสงอาทิตย์  
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 
          2.1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
          2.2  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
          2.3  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
          2.4  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
          2.5  การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3  
          3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4 
          4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่คนในชุมชนโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
                                             ทางการเกษตร เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          4.2  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ผลิต ผู้ค้า ในรูปแบบสหกรณ์/รัฐวิสาหกิจชุมชน 
          4.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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        แนวทางการพัฒนาที่ 5   
          5.1  การป้องกันและไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
          5.2  การบริหารจัดการมลภาวะเป็นพิษ และการรณรงค์คัดแยก/กำจัดขยะ 
                                             มูลฝอย 
          5.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ การตกแต่งสถานที่สวนสาธารณะ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 6  
          6.1  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศาสนา 
          6.2  ส่งเสริม สนับสนุนด้านศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
                                             ของชาติ และท้องถิ่น 
          6.3  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
       5) วิสัยทัศน์    
        การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชน 
                                   เข้มแข็ง 
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   1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เฉพาะปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา อนุมัติงบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

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

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

45 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,945,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

570,000 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

4,817,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,113,572 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180,000 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

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

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

3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

130,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
230,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2,419,000 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,255,000 

รวม 115 46,994,000 94 11,185,572 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
   2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์  ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลร่มเกล้าดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การวางแผนการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการส่งเสริมพัฒนาด้า น
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มสนุก) ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมุกดาหาร ที ่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า 1) สร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว  2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึงทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงบริเวณชายแดน และ 
3) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน   ซ่ึงเทศบาลตำบลร่ม
เกล้าได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
    ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การกำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ  
     เทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบ
ครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง”   ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพและรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
ด้านการศึกษาและความเข้มแข็งของชุมชนในทุกมิติ  จะเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดโครงการ/แนวทางการพัฒนา จำนวน 45 โครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และพบว่าจำนวน  29 
โครงการ  ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครบถ้วนในห้วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ หรือคิดเป็นร้อยละ 100  ของโครงการที่
ดำเนินการจริงทั้งหมด 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 15 
 
 

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

ประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่ม

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
ทต.ร่มเกล้า 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
ม่ันคง 
 

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

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

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

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

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

2) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

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

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

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

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

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

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ด ี
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ผู ้ม ีรายได ้น ้อยเพื ่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
จัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจาก
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลาและพื้นที่ระเบียบ
เศรษฐกิจภาคนะวันออก (EEC) 
เพ ื ่อพ ัฒนาเม ือง และพ ื ้นที่
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการท่องเที่ยวตาม
วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาความ
ร ่ ว มม ื อ ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ จ า ก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การแก ้ ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
ลกความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 

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

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

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

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ ทต.ร่มเกล้า) 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน * อนุมัติ
งบประมาณ 

ดำเนิน การ
จริง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ   
โลจิสติกส ์

การพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
การค้าการลงทนุ 

การขยายระบบ
คมนาคมของจังหวัด 

การคมนาคมขนสง่สะดวก 
สาธารณปูโภคครบครัน
และครอบคุลม 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

45 29 24 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์, ด้านการปรับสม
ดลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทนุ
มนุษย ์

การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
จังหวัด 

การพัฒนาคนและสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

44 42 19 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ด้านความมั่นคง การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน 

เสริมสร้างความมัน่คง
ชายแดน 

การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

5 5 2 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม, การ
พัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

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

การพัฒนาเกษตร
กรรและ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

เสริมสร้างเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว เสริมสร้าง
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 

การวางแผนการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

3 3 1 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร ์
(ของ ทต.ร่มเกล้า) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 

ตามแผน *อนุมัติ
งบประมาณ 

ดำเนินการ
จริง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การเติมโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่าง
ยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 3 1 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง, ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

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

การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสริมสร้างเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

15 12 4 

 รวม 115 94 52 
   *รวมกิจกรรม/โครงการที่อนุมัติโอนเพ่ิม/โอนลดในระหว่างปีงบประมาณ 
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3. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปส ู่การปฏิบัติ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 

1 การพ ัฒนา โคร งสร ้ า ง
พื้นฐาน 

บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

1.1) เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 1.2) อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3) การเกษตร 
1.4) การพาณิชย์ 

กองช่าง กองคลัง 

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

บริหารทั่วไป 2.1) บริหารงานท่ัวไป 
2.2) การรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

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

สำนักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 2.9) การเกษตร 
2.10) การพาณิชย์ 

กองช่าง 
กองคลัง 

กองคลัง 
สำนักปลัด 

  การดำเนินงานอ่ืน 2.11) งบกลาง สำนักปลัด กองคลัง 

3 การจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม 

บริหารทั่วไป 3.1) การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

3.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด กองคลัง 

4 การวางแผนการลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป 4.1) บริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

4.2) เคหะและชุมชน 
4.3) การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

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

บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

5.1) สาธารณสุข 
5.2) เคหะและชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 5.3) การเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 

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

บริหารทั่วไป 6.1) บริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ ม ชนและ
สังคม 

6.2) การศึกษา 
6.3) การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 
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4. การติดตามและประเมนิผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ 
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 
      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่มเกล้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลร่มเกล้า ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
    "การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครับ เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
     1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน  
     2. เสริมสร้างสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว  
     3. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ และมั่นคงให้แก่ประชาชน  
     4. ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป  
     5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้  ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. อุตสาหกรรมและการโยธา 
        3. การเกษตร 

             4. การพาณิชย์ 
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         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. เคหะและชุมชน 
        6. สังคมสงเคราะห์ 
        7. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        8. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        9. การเกษตร 
        10. การพาณิชย์ 
        11. งบกลาง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
        1. การรักษาความสงบภายใน 
        2. สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. เคหะและชุมชน 
        3. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. สาธารณสุข 
        2. เคหะและชุมชน 
        3. การเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การศึกษา 
        3. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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  ง. การวางแผน 
      เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ 

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ 
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

    เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ดังนี้ 

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 45 32,945,000.00 176 63,337,000.00 155 54,326,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 26 8,100,000.00 57 10,955,000.00 44 10,700,000.00 72 25,582,000.00 96 28,152,000.00 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 1 50,000.00 9 1,030,000.00 5 570,000.00 10 1,820,000.00 24 2,930,000.00 

การวางแผนการลงทุน และการทอ่งเที่ยว 0 0.00 1 500,000.00 2 130,000.00 9 9,900,000.00 13 9,950,000.00 

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

การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 1,090,000.00 13 1,150,000.00 15 2,419,000.00 15 5,440,000.00 17 5,100,000.00 

รวม 38 9,270,000.00 87 14,435,000.00 115 46,994,000.00 291 106,979,000.00 315 101,678,000.00 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน 

ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 94 โครงการ งบประมาณ 11,185,572 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 29 4,817,000.00 

2. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 42 4,113,572.00 

3. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 5 180,000.00 

4. การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว 3 500,000.00 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 320,000.00 

6. การส่งเสริมดา้นการศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 12 1,255,000.00 

รวม 94 11,185,572.00 
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แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่น าไปปฏิบัติ 
แยกตามยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรท์ี่ 6
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลร่มเกล้า มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 3 

483,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม. ยาว 1,000 ม. 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
สายหนองเม็ก หมู่ที่ 
1 

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

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม. ยาว 200 ม. 

3. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
เขตสำนักงาน
เทศบาล 

494,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรได้
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม. ยาว 1,500 

4. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 1 

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

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม. ยาว 500 ม. 

5. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
หมู่ 2 สายห้วยม่วงไข ่

173,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรด้วยความ
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม. ยาว 70 ม. 

6. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
สายนาถ้ำบิ้ง หมู่ที่ 4 

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

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 

500,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 
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หมู่ที่ 7 สายคำนาง
โอก-หนองเลิง 

กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

8. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
สายรอบป่าช้า หมู่ที่ 
5 

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

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.กว้าง 4 
ม. ยาว 150 ม. 
และลาน คสล. 

9. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายหนอง
ป่าแซง ม.4 

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

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้ด้วยความ
สะดวกปลอดภยั 

ถนนลูกรัง กว้าง 
3.5 ม. ยาว 1,000 
ม. 

10. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายภูโล้น 
หมู่ที่ 2 

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

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง กว้าง 3 
ม. ยาว 1,500 ม. 

11. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 3 สายที่พักสงฆ์
ร่มธรรมบรรพต (ถ้ำ
ป่องลม) 

171,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร 

12. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรังปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตร สาย
ถ้ำหมอบ หมู่ที่ 2 

430,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

ถนนเพื่อการเกษตร 
กว้าง 3.5 ม. ยาว 
1,400 ม. 

13. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายผิวจราจร ถนน 
คสล. สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

491,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 

14. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายเข้า
ประปาหอถังสูงคำ
น้อย หมู่ที่ 6 

89,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรังกว้าง 3.5 
ม. ยาว 800 ม. 
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15. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร (จาก
บ้านนายคำลงหนอง
บวมเชื่อมทางนา
น้อย) หมู่ที่ 6 

276,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้เกษตรกร
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนดินกว้าง 3 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

16. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมห้วยทราย ม.4 

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

เพื่อให้น้ำไหล
สะดวก แก้ไขปญัหา
น้ำกัดเซาะถนน 

ท่อเหลี่ยม 

17. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร 
สายนาหินกะป่อง หมู่
ที่ 4 

44,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้เกษตรกร
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเพื่อการเกษตร 

18. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.แบบตัวยู พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 4 

440,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในชุมชน 

รางระบายนำ้ 

19. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายป่าไผ่ 
หมู่ที่ 4 

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

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 

20. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสาย หมู่ที่ 3 - ภู
ยางเดี่ยว 

149,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
800 ม. 

21. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายนา
นายสุข หมู่ 4 

71,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
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22. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยพันลำ หมู่ที่ 2 

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

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยพันลำตอนบน 
หมู่ที่ 2 

ฝายน้ำล้น 2 แห่ง 

23. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างคันดินห้วย
พันลำตอนบน หมู่ที่ 
2 

83,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ำ คันดินกว้าง 3 ม. 
ยาว 50 ม. สูง 1.5 
ม. 

24. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกห้วยพันลำ 
หมู่ที่ 2 

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

เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ห้วยพันลำ 

25. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยเลิง หมู่ที่ 6 

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

เพื่อกักเก็บน้ำทำ
การเกษตร 

ห้วยเลิง 

26. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกห้วยถ้ำบิ้
งตอนบน หมู่ที่ 4 

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

เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

ปากกว้าง 15 ม. 
ยาว 160 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. 

27. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกหนองเลิง หมู่
ที่ 6 

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

เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ 

หนองเลิง 

28. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประปา
หอถังแชมเปญ หมู่ที่ 
5 

23,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปามาตรฐาน
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ระบบประปาหอถัง
แชมเปญ 

29. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายสรุิโย-ร่มเกล้า 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 4,000 ม. 
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กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

30. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

รณรงค์การเลือกตั้ง
ทุกระดับ 

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

เพื่อสนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น ส.ส. ส.ว. 

รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ 7 
หมู่บ้าน 

31. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

แผนที่ภาษ ี 0.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

เพื่อพัฒนาวางระบบ
จัดเก็บภาษีใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

7 หมู่บ้าน 

32. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เทศบาลสัญจร 20,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างการ
ทำงานเชิงรุกใน
พื้นที ่

สัญจร 2 ครั้ง/ป ี

33. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลตำบลร่ม
เกล้า 

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

เพื่อเป็นศูนย์ฝึก
อบมถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝึกอบรม 1 รุ่น ๆ 
ละ 50 คน 

34. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 

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

เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กรป้องกันการ
ทุจริต 

อบรมบุคลากรฝ่าย
บริหาร สภาฯ 
ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาล 

35. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

1,965,290.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับสาร
อหารถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กเล็กใน ศพด.
และเด็กนักเรยีน 3 
แห่งในพื้นที่ 
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36. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อาหารเสริม (นม) 711,122.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารจากการ
ดื่มนม 

เด็กเล็กใน ศพด.
และเด็กนักเรยีน 3 
แห่งในพื้นที่ 

37. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 4 
ด้าน 

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

เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาสมวัย 

ศพด. 2 แห่ง 

38. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เรียนรูสู้่โลกกว้าง 30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต 

เด็กเล็ก/ผู้ปกครอง 

39. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองนก
เขียน 

50,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ
ให้มีสภาพดีพร้อมใช้ 
เด็กใช้ห้องน้ำได้
สะดวกปลอดภยั 

ห้องน้ำ ศพด.หนอง
นกเขียน 

40. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองนก
เขียน 

117,160.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง  

เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร เพิ่มพื้นที่ใช้
สอย 

ศพด.หนองนกเขียน 

41. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคำนางโอก 

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

เพื่อบำรุงรักษา
อาคาร เพื่อพื้นที่ใช้
สอย 

ศพด.คำนางโอก 
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42. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมทันตสุขภาพ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

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

เพื่อเสรมิสร้าง
อนามัยช่องปาก 

เด็กเล็ก ศพด. 

43. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

วันเด็กแห่งชาต ิ 35,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้ความสำคญั
กับเด็ก ส่งเสริมเด็ก
ให้กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

กิจกรรม/โครงการ 

44. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
และที่่แปรงฟัน 

50,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้มีอ่างล้าง
หน้าและที่แปรงฟัน
ที่ถูกสุขลักษณะ 

อ่างล้างหน้า/ที่
แปรงฟัน 

45. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เทพ้ืนทางเข้าอาคาร 
ศพด.บ้านคำนางโอก 

30,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้เด็กเดินได้
สะดวก 

พื้น คสล. 

46. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

สนามเด็กเล่น 

47. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ก่อสร้างที่เตรียม-
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองนกเขียน 

50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ

เพื่อให้มีสถานท่ี
เตรียมอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

ที่เตรียมอาหาร 
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วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

48. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ทำแกส๊ชีวภาพจาก
เศษขยะ 

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

เพื่อนำเศษอาหาร
มาสรา้งประโยชน์ 

ร.ร.บ้านหนองนก
เขียน 

49. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมการเรียนการ
สอนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

80,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
และปฏิบตัินามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร.ร.บ้านนิคมร่ม
เกล้า,บ้านหนองนก
เขียน และ ร.ร.บ้าน
คำนางโอก 

50. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

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

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว 
7 หมู่บ้าน 

51. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

0.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพวะใน
โรงเรียนและชุมชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 

52. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

การแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพตดิและโรค
เอดส์ประจำป ี

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

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล

จัดแข่งขันกีฬา
ภายในตำบล 
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ยาเสพตดิและโรค
เอดส ์

53. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่
เยาวชน 

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

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
โรคตดิต่อจากโรค
เพศสัมพันธ์ 

อบรมรมเยาวชน 

54. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกแบบ
บูรณาการ 

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

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

อุดหนุน รพ.สต. 

55. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ 30,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

จัดกิจกรรมเดิน/วิ่ง 

56. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

0.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพ ป้องกันโรค
คอพอก 

อุดหนุน
คณะกรรมการ 7 
หมู่บ้าน 

57. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือสวสัดิการ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 7 หมู่บ้าน 

58. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

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

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือสวสัดิการ
ผู้พิการ 

ผู้พิการ 7 หมู่บ้าน 

59. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ

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

เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือสวสัดิการ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส ์
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การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

60. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรม ประชาคม
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

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

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับการจดัทำ
แผนพัฒนา และ
เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

อบรม/ประชาคม 1 
ครั้ง/ป ี

61. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมอาชีพระยะสั้น
กลุ่มสตร/ีแม่บ้าน 

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

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได ้

ฝึกอบรมอาชีพ 1 
รุ่น/ป ี

62. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้นสำหรับเด็กและ
เยาวชน 

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

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

ฝึกอบรม 1 รุ่น ๆ 
ละ 50 คน 

63. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรผสมผสานตาม
แนวพระราชดำร ิ

0.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ประกอบอาชีพ 

ประชาชน/
เกษตรกร 

64. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

จัดทำ/ตดิตั้งป้าย
จราจร/ป้ายบอกทาง 
ไปสถานทีส่ำคัญ ๆ 

200,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อความเป็น
ระเบียบ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ป้ายจราจร/ป้าย
บอกทาง 

65. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลร่ม
เกล้า 

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

เพื่ออุดหนุนกิจการ
สภาเด็กฯ 

สภาเด็กและ
เยาวชนฯ 
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66. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โรงเรียนผูสู้งอายุ 50,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในตำบลรม่
เกล้า 

67. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน ชุมชนผู้
ดำรงวิธีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจประชาชน 
หรือชุมชนที่น้อมนำ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนท่ัวไป/
ชุมชน 7 หมู่บ้าน 

68. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

กิจกรรมเชิดชู ยกย่อง
ประชาชนจิตอาสา-
จิตสาธารณะ ผู้
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมส่วนรวม 

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

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจประชาชน
จิตอาสาหมั่นทำ
ความด ี

ประชาชนท่ัวไป/
ชุมชน 7 หมู่บ้าน 

69. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น) ตำบลร่มเกล้า 

40,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 

70. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

10,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

เพื่อใหบ้ริการการ
นอกสถานท่ี 

7 หมู่บ้าน 

71. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
แสดงและจำหน่าย
สินค้าพ้ืนเมือง สิ้นค้า
เกษตร (ตลาดชุมชน) 

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

เพื่อให้อาคารศูนย์ฯ 
เป็นสัดส่วนตาม
ประเภทกิจการ
สินค้า 

อาคารศูนย์ฯ 

72. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

ฝึกอบรมสิทธิหน้าท่ี
พลเมืองภายใต้
รัฐธรรมนญูการ
ปกครองอันมี

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

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจ

ฝึกอบรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา เจา้หน้าท่ี ผู้น้ำ
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พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นพระมุข 

กฎหมาย สิทธิและ
หน้าท่ีพลเมือง 

ท้องที่ และ
ประชาชนท่ัวไป 

73. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

สร้างทัศนคตสิำนึกใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

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

เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีของคนใน
ชุมชน 

ฝึกอบรม 1รุ่น 
จำนวน 100 คน 

74. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อพปร.) 
ประจำตำบล 

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

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ อพปร. 

ฝึกอบรม อปพร. 1 
รุ่น 100 คน 

75. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

รณรงค์ป้องกัน ลด
อุบัติเหตุจาก
การจราจรในช่วง
วันหยุดเทศบาล (7 
วัน อันตราย) 

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

เพื่ออำนวยความ
สะดวกปลอดภยั 
การใช้รถใช้ถนน แก่
ประชาชน 

ตั้งจุดอำนวยการ/
บริการประชาชน
ช่วงหยุดเทศบาล 

76. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

จิตอาสาพัฒนาชุมชน 10,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ค่านิยมการเสียสละ 
พัฒนาชุมชนด้วยจิต
อาสา 
  

รณรงค์ปลูกจิต
อาสา 7 หมู่บ้าน 

77. การวางแผนการ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
สวย สายสุรโิย-รม่
เกล้า 

70,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สองข้างถนน 
ให้สะอาดสวยงาม 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงพื้นที่สอง
ข้างถนน ปลูกไม้
ดอก ไม้ประดับ 
1,000 ตัน ตลอด
สาย ระยะทาง 
2,500 เมตร 

78. การวางแผนการ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงลานจอดรถ 
(ลงหินคลุก) เทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

0.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นจุดจอดรถ
บริการนักท่องเที่ยว 

ลานจอดรถ (หิน
คลุก) ขนาด 4,400 
ตร.ม. 

79. การวางแผนการ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะ 

430,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

เพื่อให้มีห้องน้ำ
มาตรฐานเพียงพอ
รองรับนักท่องเที่ยว 

ห้องน้ำมาตรฐาน 
ขนาด 5 ห้อง 
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กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

80. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักษา
ความสะอาด 

ทำความสะอาด 7 
หมู่บ้าน 

81. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสะอาด ภายใต้
หลักการ 3Rs และ
หลักประชารัฐ 

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

เพื่อรณรงค์ ปลูก
จิตสำนึกสร้างวินัย
ให้ประชาชนรักษา
ความสะอาด ลด
ปริมาณขยะ 

7 หมู่บ้าน 

82. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศ
เทศบาลตำบลร่ม
เกล้า 

200,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมท่ี
ทำงาน สะอาด 
สวยงาม 

ภูมิทัศน์บรเิวณ
เทศบาลตำบลร่ม
เล้า 

83. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมค่านิยม 12 
ประการ 

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

เพื่อปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรม
อันดีงาม 

ศพด./โรงเรียน 

84. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประเพณีวันลอย
กระทง 

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

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กิจกรรม/โครงการ 

85. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

วันแม่แห่งชาติ 20,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และการแสดงความ
กตัญญูต่อแม ่

จัดกิจกรรม 12 
สิงหา 
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86. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สืบสานวัฒนธรรม
ไทย ประเพณีวัน
สงกรานต์ วันผูสู้งอายุ
และวันครอบครัว 

0.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กิจกรรม/โครงการ 

87. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานย้อนรอยประเพณี
เผ่าข่า 

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

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ชนเผ่า 

กิจกรรม/โครงการ 

88. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ทำบุญวัน
อาสาฬหบูชา 
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

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

เพื่อทำนุบำรุง
ศาสนา สืบทอด
ประเพณีอันดีงาม 

ทำบุญตักบาตร แห่
เทียนพรรษาเข้าวัด
ในพืน้ท่ีตำบลร่ม
เกล้า ปีละ 2 แห่ง 

89. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่ายพุทธธรรม 45,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ในเด็กนักเรียน 

อุดหนุน ร.ร.ร่ม
เกล้าพิทยาสรรค ์

90. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน 45,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ และ
ถ่ายทอดศิลป
พื้นบ้าน 

อุดหนุน ร.ร.ร่ม
เกล้าพิทยาสรรค ์

91. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล 

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

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมตำบล 

อุดหนุน สภา
วัฒนธรรมตำบลร่ม
เกล้า 
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92. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ก่อสร้างเมรุวัดรม่
เกล้าอุปถัมภ์ หมู่ที่ 2 

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

เพื่อให้มีฌาปนกิจ
สถานท่ีมาตรฐาน 

เมรุมาตรฐาน กว้าง 
3 ม.ยาว 6 ม. 

93. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
รอบป่าช้า หมู่ที่ 1 

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

เพื่ออำนวยความ
สะดวกประชาชนท่ี
เข้าร่วมพิธีส่งสการ/
ฌาปนกิจ 

ถนนลูกรังกว้าง 4 
ม. ยาว 800 ม. 

94. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ก่อสร้างฐาน พร้อม
ติดตั้งซุ้มเฉลิพระ
เกียรต ิ

300,000.00 สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อน้อมสำนึก 
เทิดทูนสถาบันฯ 

ฐานประดิษฐ์พร้อม
ซุ้ม 1 องค์ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลร่มเกล้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 52 โครงการ จำนวนเงิน 15,950,386.76 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 
46 โครงการ จำนวนเงิน 14,517,118.92 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 24 6,819,900.00 20 6,149,300.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 19 7,925,059.76 19 7,802,191.92 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 2 15,327.00 2 15,327.00 

การวางแผนการลงทุน และการทอ่งเที่ยว 1 418,500.00 1 418,500.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 136,395.00 2 101,395.00 

การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

4 635,205.00 2 30,405.00 

รวม 52 15,950,386.76 46 14,517,118.92 
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แผนภู มิภาพแสดงจ านวนโครงการที่ ก่อหน้า ผูกพัน /ลงนาม กับจ านวน
การเบิกจ่ ายงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์

ก่อหนา้ผกูพนั/ลงนามสญัญา การเบกิจ่าย
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ /
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
สาย หมู่ 5 เชื่อมหมู่ 3 

483,000.00 0.00 477,000.00 6,000.00 

2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหนองเม็ก 
หมู่ที่ 1 

200,000.00 0.00 195,500.00 4,500.00 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) เขตสำนักงาน
เทศบาล 

494,000.00 0.00 490,000.00 4,000.00 

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายม่วง
ไข่ หมูที่ 2 

173,000.00 0.00 166,500.00 6,500.00 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายนาถ้ำบิ้ง 
หมูที่ 4 

500,000.00 477,000.00 0.00 23,000.00 

6. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 สาย
คำนางโอก-หนองเลิง 

500,000.00 0.00 488,800.00 11,200.00 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร สายถ้ำหมอบ 
หมู่ที่ 2 

430,000.00 0.00 428,000.00 2,000.00 

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายผิวจราจร ถนน คสล. 
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

491,000.00 0.00 489,000.00 2,000.00 

9. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายเข้าประปาหอถังสูงคำ
น้อย หมู่ที่ 6 

89,000.00 86,500.00 0.00 2,500.00 

10. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร (จากบ้านนายคำ

276,000.00 0.00 274,000.00 2,000.00 
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ลงหนองบวม เช่ือมเส้นทาง
นาน้อย) หมู่ที่ 6 

11. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร สายนาหินกะ
ป่อง หมู่ที่ 4 

44,000.00 41,500.00 0.00 2,500.00 

12. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
แบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 
4 

440,000.00 0.00 425,000.00 15,000.00 

13. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายนานายสุข หมู่ที่ 4 

71,000.00 65,600.00 0.00 5,400.00 

14. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคันดินห้วยพันลำ
ตอนบน หมู่ที่ 2 

83,000.00 0.00 74,500.00 8,500.00 

15. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกห้วยถ้ำบิ้งตอนบน 
หมู่ที่ 4 

200,000.00 0.00 199,500.00 500.00 

16. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายรอบป่าช้า 
หมู่ที่ 5 

174,000.00 0.00 173,000.00 1,000.00 

17. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ชุมชนสันตสิุข 
หมู่ที่ 1 

386,000.00 0.00 378,000.00 8,000.00 

18. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองป่าแซง หมู่ที่ 4 

57,000.00 0.00 54,000.00 3,000.00 

19. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายภโูล้น หมู่ที่ 2 

310,000.00 0.00 259,000.00 51,000.00 

20. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วย
ทราย หมู่ที่ 4 

465,000.00 0.00 464,000.00 1,000.00 

21 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกห้วยเลิง หมู่ที่ 6 
 0.00 285,000.00 5,400.00 
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22. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกห้วยพันลำ หมู่ ท่ี 2 
 0.00 430,000.00 3,800.00 

23. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเลิง 
หมู่ที่ 6 

 0.00 199,500.00 1,100.00 

24. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
พันลำ หมู่ที่ 2 

 0.00 199,000.00 1,600.00 

25. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

1,965,290.00 0.00 1,931,070.00 34,220.00 

26. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 711,122.00 122,867.84 586,155.92 2,098.24 

27. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองนก
เขียน 

117,160.00 0.00 77,500.00 39,660.00 

28. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคำนางโอก 

150,000.00 0.00 149,500.00 500.00 

29. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 35,000.00 0.00 32,600.00 2,400.00 

30. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่
แปรงฟัน 

50,000.00 0.00 25,500.00 24,500.00 

31. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการทำแก๊สชีวภาพจาก
เศษขยะ 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

32. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกแบบบรูณา
การ 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 
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33. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

45,000.00 0.00 37,936.00 7,064.00 

34. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ 30,000.00 0.00 10,500.00 19,500.00 

35. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตั
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

60,000.00 0.00 59,700.00 9,700.00 

36. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

40,000.00 0.00 38,290.00 1,710.00 

37. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,575,880.00 0.00 3,232,900.00 342,980.00 

38. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,450,000.00 0.00 1,152,800.00 297,200.00 

39. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 0.00 18,000.00 12,000.00 
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40. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) ตำบล
ร่มเกล้า 

40,000.00 0.00 33,240 6,760.00 

41. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรม ประชาคมทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

42. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เศรษฐกิจพอเพียงเกษตร
ผสมผสานตามแนว
พระราชดำร ิ

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

43. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์แสดง
และจำหนา่ยสินคา้พื้นเมือง 
สินค้าเกษตร (ตลาดชุมชน) 

250,000.00 0.00 246,500.00 3,500.00 

44. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรในช่วง
วันหยุดเทศกาล (7 วัน
อันตราย) 

20,000.00 0.00 9,127.00 10,873.00 

45. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

โครงการจติอาสาพัฒนา
ชุมชน 

10,000.00 0.00 6,200.00 3,800.00 

46. การวางแผนการลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 
430,000.00 0.00 418,500.00 11,500.00 

47. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง 70,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

48. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

200,000.00 0.00 66,395.00 133,605.00 

49. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

30,000.00 0.00 29,905.00 95.00 
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50. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการทำบญุวัน
อาสาฬหบูชา ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

30,000.00 0.00 500.00 29,500.00 

51. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่า
ช้า หมู่ที่ 1 

180,000.00 106,400.00 0.00 73,600.00 

52. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ก่อสร้างเมรุวัดรม่เกล้า
อุปถัมภ์ หมู่ที่ 2 

500,000.00 498,400.00 0.00 1,600.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563  เทศบาลตำบลร่มเกล้า นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา  

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

45 32,945,000.00 29 5,894,000.00 24 6,819,900.00 20 6,149,300.00 

2.การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

46 10,920,000.00 42 4,113,572.00 19 7,925,059.76  19 7,802,191.92 

3.การจัด
ระเบียบชุมชน
และสังคม 

5 570,000.00 5 180,000.00 2 15,327.00 2 15,327.00 

4.การวางแผน
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

4 1,130,000.00 3 500,000.00 1 418,500.00 1 418,500.00 

5.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 230,000.00 3 320,000.00 2 269,995.00 2 269,995.00 

6.การส่งเสริม
ด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

15 2,419,000.00 12 1,255,000.00 4 635,205.00 2 30,405.00 

รวม 119 48,214,000.00 94 12,262,572.00 52 16,083,986.76 46 14,685,718.92 

เบิกจ่าย 
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ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ (บางส่วนของโครงการที่ดำเนินการ) ดังนี้  
 
 1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สาย หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 3 
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)

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 6 ดา้น

แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบโครงการตามแผนฯ กบัโครงการท่ีน าไปใช ้(ปี 63)

จ านวน โครงการตามแผนฯ จ านวน โครงการอนมุติังบประมาณ จ านวน โครงการลงนามสญัญา
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2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองเม็ก หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 3. ก่อสร้างถนน (คสล.) สายม่วงไข่ หมู่ที่ 2 
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4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 สายคำนางโอก – หนองเลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร สายถ้ำหมอบ หมู่ที่ 2 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ขยายผิวจราจร ถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
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7. ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร (จากบ้านนายคำลงหนองบวม เชื่อมเส้นทางนาน้อย) หมู่ที่ 6 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 
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 9. ก่อสร้างคันดินห้วยพันลำตอนบน หมู่ที่ 2 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. ขุดลอกห้วยถ้ำบิ้งตอนบน หมู่ที่ 4 
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11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบป่าช้า หมู่ที่ 5 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ชุมชนสันติสุข หมู่ที่   1 
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 13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองป่าแซง หมู่ที่ 4 

 
 
 14. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภูโล้น หมู่ที่ 2 
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 15. ก่อสร้างท่อลดเหลี่ยมห้วยทราย หมู่ที่ 4 

 
 
 16. ขุดลอกห้วยพันลำ หมู่ที่ 2 
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 17. ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18. ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางโอก 
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 19. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

 
 20. โครงการเดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ                               
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21. โครงการจังหวัดสะอาดภายใต้หลักการ 3 Rs และหลักประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. โครงการ    TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น) 
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 23. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
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 24. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานฯ 
 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ฯลฯ
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      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือ
มีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลร่มเกล้าทราบ เพ่ือจะ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีใน
ระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั ่วไปและข้อมูลพื ้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 10 66.70 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 3 60.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80.00 

รวมคะแนน  100 91 91.00 
 
  สรุปโดยภาพรวมการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน
ของท้องถิ่นมีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์
เหตุผลตามหลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร วิสัยทัศน์ กลยุทธ เป้าประสงค์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ความเชื่อมโยง และผลผลิต กิจกรรมโครงการ มีความครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคงภายในและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง และเชื่อมโยงของแผนพัฒนาในทุกระดับ เป้าประสงค์     
ตัวชีวัดชัดเจน  
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  1.2   ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

20 20 100  

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

3 3 100  

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

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริการพื ้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

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

2 2 100  

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

2 2 100  

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  
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 1.8 การสำรวจและจัดเก ็บข้อม ูลเพื ่อการจ ัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

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

3 3 100  

รวม 20 20 100  
   
  สรุปโดยภาพรวมข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน มีข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  เฉพาะ
ในส่วนข้อ 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
ยังขาดการลงรายละเอียดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
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  1.3    การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
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คะแนน 
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ที่ได ้
ร้อยละของ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

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

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบ ังค ับใช ้  ผลของการบ ังค ับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

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

2 1 50  

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

2 1 50  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 50  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเน ิ นงานได ้ แก่  S-Strength (จ ุ ดแข ็ ง ) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1 50  
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 2.7 สร ุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื ้นที ่ ม ีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100  

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

1 1 100  

2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 1 100  

รวม 15 10 66.70  

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ โดย
ภาพรวมการจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาวการณ์ศักยภาพตามหัวข้อการพิจารณารูปแบบวิธีการเป็นไปโดย
หลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามีรูปแบบ แนวทาง เครื่อง มีการศึกษา
ข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วน  แต่มีข้อสังเกตและควรให้มีการปรับปรุงตามข้อพิจารณาข้อ 2.4 การวิเคราะห์
ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป ยังขาดรายละเอียดข้อมูลสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ 
ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพกลุ่มต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
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3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าสอดคล้องกับ

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

10 10 100  

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

10 10 100  

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

10 10 100  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลตำบลร่มเกล้าต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลร่มเกล้า และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  
 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า
ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  
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 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด ็นกลยุทธ์ม ีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 3 60  

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

5 5 100  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้าที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100  

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

5 5 100  

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

5 4 80  

รวม 65 61 93.80  
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  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลร่มเกล้า... เมื่อวันที่        ธันวาคม 2563  เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน  เชิง

ปริมาณ  
10 10 100 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิง
คุณภาพ  

10 8 80.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   

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

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 60.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 95  
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 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลร่มเกล้าในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

10 10 100  

รวม 10 10 100  

   
   2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

10 10 100  

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

5 5 100  

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

5 5 100  

รวม 10 10 100  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  จำนวนกิจกรรมโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนามีจำนวนมาก โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนรวม 45 โครงการ งบประมาณ 
32,945,000 บาท  และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี จำนวน
โครงการ 44 โครงการ งบประมาณ 10,700,00 บาท และเมื ่อรวมทุกยุทธศาสตร์หกด้าน มีจำนวน 115 
โครงการ งบประมาณรวม 46,994,000 บาท เมื่อเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนากับโครงการที่ได้อนุมัติ
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการ อนุมัติงบประมาณ 64 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.70 
โดยรวมถือได้ว่ามีการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเกณฑ์ค่อนข้างสูง   
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา 10    

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

5 4 80.00  

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

5 4 80.00  

รวม 10 8 80.00  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  โดยภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักการดำเนินงาน มีกระบวนการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง  ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของท้องถิ่นด้าน ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ในระดับท่ีดีมาก 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10    

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

5 5 100  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ ่น   (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 5 100  

รวม 10 10 100  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการวิเคราะห์
ตามหลักวิชาการ ครอบคลุมทุกมิติสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา โดยหลักประชารัฐ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

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

5 5 100  

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

5 5 100  

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

5 5 100  
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 5.4 โครงการม ีความสอดคล ้องก ับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

5 5 100  
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โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบร ิหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู ่ผลสัมฤทธิ ์ที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต ้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื ่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100  
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 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 
4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า โภคภณัฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

5 3 
 

60.00  
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ขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล ้วต ่อยอดความได้ เปรี ยบเชิง
เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ  เ ช ่ น  ด ้ า น เ ก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 
5.7 โครงการสอดคล้องกับย ุทธศาสตร์
จ ังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ ่นม ีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ ่งออกจากกันได้ นอกจากนี ้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

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

5 5 100  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   

5 5 100  
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งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได ้ ในเช ิงประจ ักษ ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบ
อื่น ๆ 

5 5 100  
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 5.11 ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ ว ัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
ว ั ด ไ ด ้  (measurable) ใ ช ้ บ อ ก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ (efficiency) ได ้  เช ่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80.00  

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การ
ได ้ผลหร ือผลท ี ่ เก ิดข ึ ้นจะต ้องเท ่ ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง

5 5 100  
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การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุ
สิ ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวม 100 95 95.00  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา โดยรวมครบถ้วนตามประเด็นการ
พิจารณา มีความชัดเจนของชื่อโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดบอกประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ประเมินผล วัดความก้าวหน้าการดำเนินงาน การพัฒนาของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเชื่อถือได้ 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันท่ี 1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
    สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 56 51.85 

- หญิง 59 51.31 
2 อายุ   
 - ต่ำกว่า 20 ป ี - - 

- 20-30 ปี 5 4.34 
- 31-40 ปี 23 20.00 
- 41-50 ปี 29 25.21 
- 51-60 ปี 31 26.95 
- 61 ปี ขึ้นไป 27 23.47 
   

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 - น้อยกว่า 5 ป ี - - 

- 5-10 ปี - - 
- 11-20 ปี 3 2.60 
- 21-30 ปี 2 1.75 
- มากกว่า 30 ป ี 103 89.56 
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4 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออกเขียนได้) 58 50.43 

- ประถมศึกษาตอนปลาย 25 21.73 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 12 10.43 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 4.34 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 0.86 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 2.60 
- ปริญญาตร ี 2 1.73 
- ปริญญาโท 2 1.73 
- ปริญญาเอก - - 
- อ่ืน ๆ - - 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

5 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน   
 - ประชาชน 19 16.50 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น 8 7.00 
6 - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญบ่้าน สารวัตรกำนัน แพทย์

ประจำตำบล 
28 24.30 

 
 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 7 6.10 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 2 1.70 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  15 13.00 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           (อปพร.)  6 5.20 
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 7 6.10 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ 4 3.50 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  2 1.70 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืน ๆ  

9 7.80 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 5 4.30 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/
การค้า/การลงทนุอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

- - 

- สื่อมวลชน - - 
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - - 
- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ 3 2.60 
รวม 115 100 
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  3.2 แผนงานที่ดำเนินการ
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4. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนนิงาน 

  ตามรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า อนุมัติโครงการและงบประมาณรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 94 โครงการ 
งบประมาณ 11,185,572 บาท  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  1) พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุมัติงบประมาณ 29 โครงการ จาก 45 โครงการ
ตามแผนพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 64.4  งบประมาณอนุมัต ิ4,113,572 บาท   
  2) พบว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี อนุมัติงบประมาณ 42 
โครงการ จาก 44 โครงการตามแผนพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 95.5  งบประมาณอนุมัต ิ4,113,572 บาท  
  3) พบว่ายุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม อนุมัติงบประมาณ 5 โครงการ จาก 5 โครงการ
ตามแผนพฒันา คิดเป็นร้อยละ 100  งบประมาณอนุมัต ิ180,000 บาท  
  4) พบว่ายุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
งบประมาณ 500,000 บาท  
  5) พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติงบประมาณ 3 
โครงการ จาก 4 โครงการตามแผนพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 75  อนุมัติงบประมาณ 320,000 บาท  
  6) พบว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุมัติ
งบประมาณ 12 โครงการ จาก 15 โครงการตามแผนพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 80  อนุมัติงบประมาณ 1,255,000 บาท  
 
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ที่อยู่ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม 
ฯลฯ) 

  5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
    จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เฉพาะปี 2563 มีโครงการรวมทุก
ยุทธศาสตร์จำนวน 115  โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 94 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของโครงการรวมตามแผนทั้งหมด ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุมัติงบประมาณ 29 โครงการ ดำเนินการจริง 24 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.80 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี อนุมัติงบประมาณ 42 
โครงการ ดำเนินการจริง 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.20  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชมและสังคม อนุมัติงบประมาณ 5 โครงการ ดำเนินการจริง 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.0  
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  ยุทธศาสตร์ที ่  4 การวางแผน การลงทุนและการท่องเที ่ยว อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
ดำเนินการจริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.30  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
ดำเนินการจริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.70  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุมัติ
งบประมาณ 12 โครงการ ดำเนินการจริง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.30  
  จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม  เทศบาลอนุมัติ
โครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 94 โครงการ งบประมาณ 12,262,572 บาท  แต่มีการ
ดำเนินงานจริง เพียง 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.30  ในเชิงปริมาณของการพัฒนาตามโครงการถือว่าค่อนข้างต่ำ 
ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องด้วยในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เกิดวิกฤติการระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19)  ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน  ภาครัฐได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเพื่อยับยั้ง
วิกฤติการระบาดดังกล่าว  เช่น มาตรการ Lock Down หรือการปิดกั้นพื้นที่ ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่  การเว้น
ระยะห่างระหว่างกัน เป็นต้น  ซึ่งหลาย ๆ โครงการจึงไม่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563   

  5.2 เชิงคุณภาพ (Quality)  
     การใช้จ่ายงบเทศบาลตำบลร่มเกล้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ การก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 
6,819,900 บาท  เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 20 โครงการ งบประมาณ 6,149,300 บาท หรือ
ร้อยละ 83.30 ของโครงการ  ร้อยละ 90.20 ของเงินงบประมาณ 

2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 19 
โครงการ งบประมาณ 7,925,059.76  เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 19 โครงการ งบประมาณ 
7,802,191.92 บาท หรือร้อยละ 100 ของโครงการ  ร้อยละ 98.40 ของเงินงบประมาณ ใน
ส่วนนี้สามารถประหยัดงบประมาณได้ 1.60 เปอร์เซ็นต์ 

3) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 
15,327 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณ 100 %  

4) การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 500,000 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณ 418,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.70 ของ
งบประมาณ  

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 2  
โครงการ งบประมาณ 269,995 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณ 100 %  

6) การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
สัญญา จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 635,205 บาท เบิกจ่าย 2 โครงการ  เบิกจ่าย
งบประมาณ 30,405 บาท  
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   5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   ด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินการและใช้
งบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและหรือใกล้เคียงกับจำนวนเงินงบประมาณตามแผน บวก ลบ ไม่เกิน 5 
เปอร์เซ็นต์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

   5.4 เวลา (Time)  
    เทศบาลสามารถดำเนิน กิจกรรม โครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละ
โครงการที่ได้รับอนุมัติ  

   5.5 การได้รับประโยชน์ 
    5.5.1  ประโยชน์ต่อประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์
โดยตรงและหรือสามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึง  และเกิดการสร้างงาน กระจายรายได้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ด้วยความเสมอภาค 
    5.5.2  ประโยชน์ต่อองค์กร เทศบาลสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจและได้ความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน 

   5.6 การวัดผล 
    ทุกกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้กำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน ทำให้เห็น
ความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับและหรือได้ใช้ประโยชน์
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการทุกประการ 

     5.7 ผลกระทบ (Impact) 
    ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น อาทิ ผลจากการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื ้นฐาน การสร้างถนน คสล. ,การปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนเพื ่อการเกษตร ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
ประชาชนทั่วไป รวมถึงเกษตรกรสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้ง เกษตรกรสามารถ
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรหรือพ่อค้าสามารถเข้ารับซื้อผลิตผลต่าง ๆ ของเกษตรกรถึงแปลงหรือ
สวนเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจ่ายเบี้ยยังผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ให้ได้รับเงินสวัสดิการรายเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตามสมควร เกิดการใช้จ่ายในชุมชน 
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง 
   อย่างไรก็ดีผลของการพัฒนาก็อาจส่งผลกระทบในด้านลบ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายกับ
ประชาชนที่มีแนวเขตหรือพ้ืนที่ติดกับสถานที่ดำเนินโครงการของเทศบาล เช่น กรณีการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร
ที่เกิดผลกระทบ ผู้รับจ้างทำต้นยางพาราของเกษตรกรเสียหายขณะทำงาน ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร 
ผู้รับเหมา ตลอดถึงเทศบาลตำบลร่มเกล้า เกิดข้อพิพาทฟ้องร้อง ร้องเรียนกับเทศบาลหรือหน่วยงานกลาง เช่น ศูนย์
ดำรงธรรมเพื่อไกล่เกลี่ย  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 รวม 45 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
29 โครงการ ดำเนินการจริง 28 โครงการ 
  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 รวม 102 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
40 โครงการ ดำเนินการจริง 19 โครงการ 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ              
บริหารบ้านเมืองที่ด ี
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 รวม 21โครงการ อนุมัติงบประมาณ 4 
โครงการ ดำเนินการจริง 3 โครงการ 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว   
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 รวม 8 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 1 
โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ 
  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 รวม 17 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3 
โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ 
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา  
                           ท้องถิ่น 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 รวม 7 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3 
โครงการ ดำเนินการจริง 3 โครงการ 
  1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่อนุมัติดำเนินการ 
จำนวน 35 โครงการ และจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงกร ภายในเดือนกันยายน 2563 คิด
เป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 1     
    1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี จำนวนโครงการที่
อนุมัติดำเนินการ จำนวน  40 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 19 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 47.50 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
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    1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  จำนวนโครงการที่อนุมัติดำเนินการ 
จำนวน 4 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
    1.2.4 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การวางแผนการลงทุน และการท่องเที ่ยว จำนวนโครงการที ่อนุมัติ
ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
 
    1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนโครงการที่
อนุมัติดำเนินการ จำนวน 3 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
    1.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จำนวนโครงการที่อนุมัติดำเนินการ จำนวน 7 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
    
  1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    สำหรับความสำเร ็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล ้า ประจำ ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาและกิจกรรมโครงการที่ดำเนินงานจริง (เฉพาะปี 2563)  แยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนา (ปี 2563) จำนวน 
200 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 35 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.50  ของโครงการตามแผนที่ได้
ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  รวม
งบประมาณดำเนินการแล้วเสร็จ  6,561,000 บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี  มีโครงการปรากฏตาม
แผนพัฒนา (ปี 2563) จำนวน 102 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 40 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 39.21 
ของโครงการตามแผนที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  รวมงบประมาณ 7,887,731.74 บาท   
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนา (ปี 2563) 
จำนวน 21 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 19.04 ของโครงการตามแผนที่ได้
ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  
รวมงบประมาณ 63,799 บาท   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนา (ปี 
2563) จำนวน 8 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของโครงการตามแผน
ที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100 % รวมงบประมาณ 500,000 บาท 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการปรากฏตาม
แผนพัฒนา (ปี 2563) จำนวน 17 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.64 ของ
โครงการตามแผนที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  รวมงบประมาณ 78,260 บาท   
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีโครงการ
ปรากฏตามแผนพัฒนา (ปี 2563) จำนวน 22 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
80 ของโครงการตามแผนที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.81 ของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  รวมงบประมาณ 79,550 บาท   
 
   ทั้งนี้  ทุกกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น สามารถสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยทุกโครงการที่ดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่หรือภารกิจถ่ายโอนเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
จังหวัด กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหารและกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น ล้วน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่ โดยวิธีการจัดเวทีประชาคมระดับหมู ่บ้านและระดับตำบล มี
องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำโครงการที ่เกี ่ยวกับ
เศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply จาก
กระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน กระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้มีข้อสังเกตการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ไม่ครอบคลุมครบทุกยุทธศาสตร์ของ
องค์กร จะเห็นได้ว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4  ไม่มรการนำไปสู่การปฏิบัติ 
 
  สืบเนื่องจาก Thailand 4.0 ที่เป็นโมเดลใหม่เพ่ือปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Value-based 
economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มาก 
      เป็นการเปลี่ยนทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญคือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) เป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
  2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises 
และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services  
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
      5 กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  จะมีการพัฒนาเติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและ
พัฒนา 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
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  3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดิษฐ์ (Digital, Artificial 
Intelligence & Embedded Technology) 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) 
     ใช้พลังประชารัฐ 
  ผู ้มีส่วนร่วมประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัย โดยมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือกลุ่มมิตรผล 
บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นแกนหลัก โดยมีผู้สนับสนุนทางการเงินคือ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน มีแกนนำในการทำวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยที ่เน้นการวิจันในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น 
กระทรวงการคลัง สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
       
      ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5 กลุ่มเป้าหมายหลักในการพัฒนาจะเป็นส่วนที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อย
ต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ สอดรับกับบันได 3 ขั้น ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การพ่ึงพาตนเอง 
  - พ่ึงพากันเอง 
  - รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง 
  การพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า 
  - เมื่อพร่องต้องรู้จักเติม (Fulfilled) 
  - เมื่อพอต้องรู้จักหยุด (Enough) 
  - เมื่อเกินต้องรู้จักปัน (Sharing) แชร์ออกไปเมื่อเพียงพอแล้ว 
  ประชาชนจะมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีสังคมที่เกื้อกูล แบ่งปัน เกิดการสร้างเสริมพลังทาง
สังคม และสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม สามารถรับมือกับการแข่งขันที่ท้าทายของโลก จากการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน
ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ไปสู่ยุทธศาสตร์ของประเทศ คือการพัฒนาประเทศให้มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่าง
แท้จริง” 
  จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ดังกล่าว ทิศทางการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า จำเป็นต้องปรบัตัวปรับ
ทิศทางการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้โดย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ยกระดับนวัตกรรมองค์กร ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
บุคลากรต้องมีทักษะความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและก้าวทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  2.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาให้ครอบคลุมพ้ืนที่และเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอ่ืนอย่างทั่วถึงและมี
มาตรฐาน  
  2.2 ให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
  2.3 ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ในสภาวการณ์สังคมผู้สูงอายุ 
  2.4 ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลชุมชน และสภาวะโลกร้อน 
  2.5 ส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายผ่าน
สื่อออนไลน์ 
  2.6 ให้ความสำคัญในหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของปาชาชนอย่างแท้จริง  
  2.7 จำนวนงบประมาณโครงการตามแผน ควรสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงกับจำนวน
งบประมาณท่ีต้องดำเนินการจริง  
  2.8 มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการนำทุนทางสังคมในท้องถิ่น พัฒนาต่อยอดสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนา
รายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.9 เพ่ิมเติมกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยวให้มากข้ึน เพ่ือให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้ชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตกรรมพลังงานลม โดยใช้ทุ่งกังหันลมในพื้นที่เป็น
ต้นทุนดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  2.10 ควรปรับปรุงแก้ไขวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
ทันสภาพการที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

คำส่ังเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
ที่  039/2560 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
 

    โดยสมควรให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าให้เป็นปัจจุบัน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ข้อ 7 (1)  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส (8) วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 จึงให้ยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลร่มเกล้า          ที่ 099/2559   ลงวันที่ 2  
กุมภาพันธ์  2559   และแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
ประกอบด้วย 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
        1.  นายสำราญ จันปุ่ม นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 
        2.  นายสนุก สมตน รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
        3.  นายสมัย อาจวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
        4.  นายจินดา สมประสงค ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        5.  นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        6.  นายสนธยา  สมประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
        7.  นายอดิศร    คันธโรรส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
        8.  นายสุริยา เสียงเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
        9.  น.ส.สุชาดา ข่าสะโปน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
       10. นายชัชวาลย์ มงคลเกต ุ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
       11. นางเทียมจันทร์ มนต์ดี ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
       12. นายประมวล  ปัททุม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
           13. นายอาภรณ์ เนตรวงค ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
           14. นายนาลัย เสียงเย็น ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
           15. นายศรศิลป์ มาลาสาย ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
       16. นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขาฯ 
       17. นายธงชัย ธนพรภูวดล นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
 
 

(ส ำเนำ) 
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มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
 1.1 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ 

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 

   1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจ ังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน 
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นทีแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 1.6 แผนชุมชน  

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

2. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 
จัดทำร่างแผนพัฒนา 

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

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม 2560  เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2560 

                         (ลงชื่อ)    สำราญ  จันปุ่ม 
                                           (นายสำราญ  จันปุ่ม) 
                                               นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า 
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คำส่ังเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

ที่  1066/ 2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลร่มกล้า 
 

 
 
 

     

  โดยสมควรปรับปรุงคำสั ่งเทศบาลตำบลร่มเกล้า เรื ่องแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น เทศบาลตำบลร่มเกล้า  ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เปิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
เจตนารมณ์แห่งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมฯ  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลร่ม
เกล้า ที่ 220/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่มเกล้า 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562  และแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย 

        ๑. นายทัศเทพ    เทพสุระ ประธานคณะกรรมการ 
        ๒. นายวีระศักดิ์    กุลบุญมา กรรมการ 
        ๓. นายชำนาญ    เสียงล้ำ กรรมการ 
        ๔. น.ส.กาญจนา    นักสูน กรรมการ 
        ๕. นายสำรวย    ตาลสมรส กรรมการ 
        ๖. นายธวชัชัย    สมตน กรรมการ 
        ๗. นายชุมพล    ประเทพา         กรรมการ 
        ๘. นางสุมาลี         แก้วไพฑูรย์ กรรมการ 
        ๙. นายศรศิลป์    มาลาสาย กรรมการ 
        10.นายสุบรรณ     หว่านทอง กรรมการ 
        11. นายยุทธจักร   นนท์สะเกษ  กรรมการและเลขาฯ 
 
 

/มีอำนาจหน้าที่... 
 

 

(ส ำเนำ) 
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มีอำนาจหน้าที่ 
1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความคิดเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4) แต่งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    ทัง้นี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ๒๕62  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

                 

      (ลงชื่อ) 
                        (นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ) 
                                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                     นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า 
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ภาคผนวก ข 
 

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

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี  3/1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแยกตามยุทธศาสตร ์
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

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

 
 2.  ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

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

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

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

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

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

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

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

 ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

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

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




