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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
Executive Summary 

โดยระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม รวมทั้งวางแทนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
สาธารณะ วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารท้องถ่ิน  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามพระราชกฤฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถ่ิน เป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละท้องถ่ิน  เทศบาลตำบลร่มเกล้า ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่ง
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาตำบลร่มเกล้าในห้วงรอบระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)   จุดยืนยุทธศาสตร์
ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ยึดโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดทั้งหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื ่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานอย่าเป็น
รูปธรรม  สู่เป้าหมายหลักคือ คนในชุมชนพื้นที่ เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้ก้าว
พร้อมบรรลุสู่วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นเป็นประเทศพัฒนา และสร้างความสุขของคนในสังคม 
ให้มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  ก้าวสู ่ประเทศไทย 4.0   โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี ้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนพปฏิบัติราชการประจำปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
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แผน 12 
พ.ศ. 2561-

2564 

ปี 2579 

ระยะที่ 
4 

20 ปี 

ระยะที่ 
3 

15 ปี 

ระยะที่ 
2 

10 ปี 

แผน 15  
พ.ศ. 2575-

2579 

แผน 14 
พ.ศ. 2570-

2574 

แผน 13 
พ.ศ. 2565-

2569 
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2.) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  วิสัยทัศน์   
 “การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง" 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
  1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  3) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
  4) การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
  5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6) การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
  เป้าประสงค์   
  1) การคมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 
  2) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ชุมชุนมีความมั่นคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
  4) ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพที่สอง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง  
  5) เป็นชุมสะอาด ปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
  6) เป็นชุมชนแห่งความสุข “ร่มเกล้า ร่มเย็น ร่มธรรม”.4 ตัวช้ีวัด 

 
3.) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic position) ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
หลักปรัชญาเพ่ือการพัฒนาตำบลร่มเกลา้  “นวัตวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า นวัตกรรมพลังงานสะอาด เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
  เพื่อใหก้ารพฒันาท้องถ่ินของบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  เทศบาลตำบลรม่เกล้า
กำหนดจุดยืนการพฒันาในแต่ะละยทุธศาสตร์  ดังนี้ 
  3.1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
   1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
   2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเดิมและสร้าง
แหล่งน้ำใหม ่
   3) พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
   4) พัฒนาระบบทางเดิน ทางระบายน้ำ  
  3.2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตและการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 
   1) พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อการศึกษา 
   2) พัฒนาและสนับสนุน รพ.สต. และส่งเสริมการสร้างสุขภาพอนมัยประชาชน 
   3) พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมรายได้ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ  
   4) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรยัง่ยืนด้วยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
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   5) พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
   6) พัฒนาและสนับสนุนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
   7) พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
   8) พัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร เพิ่มศักยภาพ
การทำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   9) พัฒนาระบบเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานงบประมาณอย่าง 
มีธรรมาภิบาล 
  3.3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
   1) พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสงัคมภายใต้วิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาล 
   2) ส่งเสรมิเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครใหเ้ข้มแข็งเป็นพลงัในการแก้ไข
ปัญหาสังคมและขับเคลือ่นนโยบายของผูบ้รหิาร 
   3) พัฒนา จัดหา อุปกรณ์เครื่องมือปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4) พัฒนาความรู้ สร้างวินัยประชาชน ร่วมเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
   5) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การอำนวยความเป็นธรรม จัดระเบียบสงัคม 

  3.4 การพัฒนาด้านการวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว 
   1) พัฒนาสง่เสริมสนบัสนุนการวมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า ในรูปแบบสหกรณ์หรอืวิสาหกิจ
ชุมชน 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่องรองรบัการท่องเที่ยว 
   2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์แบบบรูณาการ 
   3) พัฒนาเสริมสร้างนวัตวิถีวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 
   4) สร้างเครือข้ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างองค์กร 
   5) ส่งเสรมิพฒันากีฬาและสนามกีฬามาตรฐาน 

3.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   1) พัฒนา สร้าง/เพิม่พื้นทีส่ีเขียว และอนรุักษ์ฟื้นฟปู่าชุมชน 
   2) พัฒนา ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภัย
พิบัต ิ

3) เสรมิสร้างการรักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้านพลังทางสังคม 
  3.66  การพัฒนาดา้นศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
   1) ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
   2) ส่งเสรมิสนบัสนุนศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถ่ิน
และวัฒธนธรรมของชาติ 
   3) ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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 4.) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่ม

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น  ทต.ร่มเกล้า 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการ
น้ำให้เพียงพอแต่การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท ี ่  2 แก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น แ ล ะ พ ั ฒ น า
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

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

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู่อ
ยั่งยั่งยืน 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การ
เสร ิมสร ้างความมั ่นคง
ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
ท้องถ่ินเมืองน่าอยู ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม 

2) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการ
น้ำให้เพียงพอแต่การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท ี ่  2 แก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น แ ล ะ พ ั ฒ น า
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 พ ัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสรมิสร้าง
ท้องถ่ินเมืองน่าอยู ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
การเกษตรใหม้ีประสทิธิภาพ
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนา
ด้านการวางแผนการลงทุน
และการท่องเที่ยว 
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ ู ้ม ีรายได้น้อยเพื ่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
เมืองน่าอยู ่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมา  ภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุรภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

4) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

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

ย ุทธศาสตร ์ที่  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
ยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู่ 

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

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนา
ด้านจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม 
 

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

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ใช้โอกาสจาก
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลาและพื้นที่ระเบียบ
เศรษฐกิจภาคนะวันออก (EEC) 

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

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การ
พัฒนาการท่องเที่ยวตาม
วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  5 การ
จ ั ด ก า ร

ยุทธศาสตร์ที ่  4 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

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



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 7 
 
 

เพ ื ่อพ ัฒนาเม ือง และพื ้นที่
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาความ
ร ่ วมม ื อ ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ จ าก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่  7 เสร ิมสร้าง
การผล ิ ตและการจ ั ดการ
อาหารปลอดภัย 

6) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
ปร ับสมด ุลและพ ัฒนา
ระบบการบร ิหารจัดการ
ภาครัฐ 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การแก ้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลกความเหลื่อมล้ำทางสัคม 
 

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 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม
ด ้ านการศาสนา ว ัฒธรรม 
ประ เพณ ีและภ ูม ิ ป ัญญา
ท้องถ่ิน 
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5.) การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปส ู่การปฏิบัติ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 

1 การพ ัฒนา โ ค ร งส ร ้ าง
พื้นฐาน 

บร ิ ก า ร ช ุ มชนแล ะ
สังคม 

1.1)เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 1.2)อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3)การเกษตร 
1.4)การพาณิชย์ 

กองช่าง กองคลัง 

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี 

บริหารทั่วไป 2.1)บริหารงานทั่วไป 
2.2)การรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ มชนแล ะ
สังคม 

2.3)การศึกษา 
2.4)สาธารณสุข 
2.5)สังคมสงเคราะห์ 
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 ุ มชนแล ะ
สังคม 

3.2)สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด กองคลัง 

4 การวางแผนการ ลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป 4.1)บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ มชนแล ะ
สังคม 

4.2)เคหะและชุมชน 
4.3)การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

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

บร ิ ก า ร ช ุ มชนแล ะ
สังคม 

5.1)สาธารณสุข 
5.2)เคหะและชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 
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  การเศรษฐกิจ 5.3)การเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 

6 การ ส ่ ง เ ส ร ิ มด ้ านการ
ศ า ส น า  ว ั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณีและภูม ิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป 6.1)บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลัง 

  บร ิ ก า ร ช ุ มชนแล ะ
สังคม 

6.2)การศึกษา 
6.3)การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

 
 
 

6.)  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลตำบลร่มเกล้าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที ่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบล    ร่มเกล้า ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบล  
ร่มเกล้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลร่มเกล้า 
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7.) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลร่มเกล้าหรือสังคม
ส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ  
 
8.) บทสรุปของความสำคัญ 

  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรบีดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ
ขยายโครงการ งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงใหด้ีข้ึนต้ังรับให้
มั่นเพื่อรอโอกาสและสดุท้ายเมือ่มีโอกาสกจ็ะต้องใช้พันธมิตรหรอืผู้มสี่วนได้เสียในตำบลร่มเกลา้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบ
เพื ่อให้เก ิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิ ่นโดยการติดตามและประเมินผลซ ึ ่งส ่งผลให ้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที ่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลตำบลร่มเกล้าจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที ่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผูอ้ำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบล  ร่ม
เกล้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลร่มเกล้า 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ข้ึนต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในตำบลร่มเกล้าให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรงุและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหลา่น้ีจะถูก
ค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื ่อการพัฒนาท้องนั ้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื ่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลร่มเกล้าหรือสังคม
ส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 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 และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปดิเผยภายในสิบหา้
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าที่สภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก 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
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปี
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้
กำหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ดังนี ้
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวช้ีวัด : 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 วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมลู 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ข้ันต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี ้วัดที ่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื ้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นที่เทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได ้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 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. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป ็นส ิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที ่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลร่มเกล้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
กำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ เทศบาลตำบล      
ร่มเกล้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้าภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบล
ร่มเกล้าเสนอสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตำบลร่มเกล้ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผา่นมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปงีบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
นิคมคำสร้อยและจังหวัดมุกดาหารด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมนิผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มสีว่น
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลร่มเกล้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลร่มเกล้ากำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวดัผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (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
เคร่งครัดในข้ันตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลร่มเกล้าใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลร่มเกล้ามีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชา
ชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลร่มเกล้า/เทศบาลตำบลร่มเกล้า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ
สำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเปน็
อย่างยิ ่งที ่จะต้องใช้เอกสาร ซึ ่งเป็นเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน 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 รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ิน
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
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  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ  ของบุคลากรในเทศบาลตำบลร่มเกล้าแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ   
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลร่มเกล้าเกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลร่มเกล้า/เทศบาลตำบล 
ร่มเกล้า  

�  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนด
ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้าซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
                                                       ภายในและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม  
                                                       เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                                       สิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา  
                                                       ท้องถ่ิน    
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนาเมอืงน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคใหท้ัว่ถึง 
                                                        และได้มาตรฐาน 
        พันธกิจที่ 2  เสริมสร้างสวัสดกิารชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการ 
                                                       บริหารที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
        พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมพฒันาอาชีพและสร้างรายได้ทีม่ั่นคงให้แกป่ระชาชน 
        พันธกิจที่ 4   ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทกุระดบัช้ันและประชาชน 
                                                       ทั่วไป 
        พันธกิจที่ 5   ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยที่ดีแก่ประชาชน  
      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมขนสง่สะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
       จุดมุ่งหมายที่ 3  ชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลกัประชาธิปไตย 
       จุดมุ่งหมายที่ 4  ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพทีส่อง กลุ่มอาชีพเข้นแข็ง 
       จุดมุ่งหมายที่ 5  เป็นชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษา 
                                                       สิ่งแวดล้อม 
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       จุดมุ่งหมายที่ 6  เป็นชุมชนแห่งความสุข “ร่มเกล้า ร่มเย็น ร่มธรรม” 
       4) แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
        แนวทางการพฒันาที่ 1  

       1.1  ก่อสร้างปรบัปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อ                      
                                   ระบายน้ำ 

          1.2  ขุดสระ เจาะบอ่บาดาล ก่อสร้างฝายน้ำล้น ปรับปรงุแหลง่กักเก็บน้ำ 
          1.3  กอ่สร้างปรบัปรุง ซ่อมแซม ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร ไฟฟ้า  
                                             ส่องสว่างสาธารณะ และพลังงานแสงอาทิตย ์  
        แนวทางการพฒันาที่ 2 
          2.1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
          2.2  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
          2.3  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั 
          2.4  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
          2.5  การบริหารบ้านเมืองที่ด ี
        แนวทางการพฒันาที่ 3  
          3.1  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
          3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
        แนวทางการพฒันาที่ 4 
          4.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้แก่คนในชุมชนโดยเน้นการสรา้งมูลค่าเพิ่มผลผลิต 
                                             ทางการเกษตร เพื่อให้เกิดการพึง่ตนเองตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
          4.2  ส่งเสริมการรวมกลุม่ของผู้ผลิต ผู้ค้า ในรูปแบบสหกรณ์/รัฐวิสาหกิจชุมชน 
          4.3  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
        แนวทางการพฒันาที่ 5   
          5.1  การป้องกันและไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกที่สาธารณะ 
          5.2  การบริหารจัดการมลภาวะเป็นพิษ และการรณรงค์คัดแยก/กำจัดขยะ 
                                             มูลฝอย 
          5.3  การปรับปรงุภูมิทัศน์ การตกแต่งสถานทีส่วนสาธารณะ 
        แนวทางการพฒันาที่ 6  
          6.1  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศาสนา 
          6.2  ส่งเสริม สนบัสนุนด้านศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
                                             ของชาติ และท้องถ่ิน 
          6.3  ส่งเสริมการอนรุักษ์และการถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
       5) วิสัยทัศน์    
        การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกจิดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชน
เข้มแข็ง 
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   1.2 แผนพัฒนาสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
     1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพฒันา การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และการบริหาร
บ้านเมืองทีด่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดระเบียบ
ชุมชน และสงัคม 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ 
1.2 ขุดสระ เจาะบ่อบาดาล 
ก่อสร้างฝาย พฒันาแหลง่น้ำ
เพื่อการเกษตร แหลง่น้ำอุปโภค
บริโภค 
1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้า 
และพลังงานแสงอาทติย ์
2.1 พฒันา ส่งเสริม สนับสนุน
อาชีพ 
2.2 พฒันา ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดสวัสดิการชุมชน 
2.3 การพฒันา ส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาทุกระดบั 
2.4 พฒันาและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
2.5 การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
3.1 สง่เสริม สนับสนุนกิจกรรม
สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
3.2 การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3.3 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

158,780,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,565,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,030,000 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 

9,130,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,481,106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
310,000 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

4. การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรม 
เกษตรกรรม และ
การท่องเทีย่ว 
 
 
 
 
 
5. การบริหารจดั
กการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
6. การสง่เสริมงาน
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

4.1 สง่เสริม สนับสนุนการทำ
เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดำริ 
4.2 สง่เสริม สนับสนุน การ
รวมกลุ่มของเกษตรกรใน
รูปแบบสหกรณ์หรือวิสาหกิจ
ชุมชน 
4.3 สง่เสริมและพัฒนาแหลง่
ท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ ์
 
5.1 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรปา่ไม้ และการ
บุกรุกที่สาธารณะ 
5.2 การบริหารจัดการมลภาวะ
เป็นพิษ และการบริหารจัดการ
ขยะ 
5.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ และสนามเด็ก
เล่น 
 
6.1 สง่เสริม วฒันธรรม 
ประเพณีด้านศาสนา 
6.2 สง่เสริม สนับสนุน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และของชาต ิ
6.3 สง่เสริมการอนุรักษแ์ละ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,180,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,250,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,304,000 
 
 
 
 
 

 
รวม 201 184,825,000 115 20,327,206 
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    1.2.2 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
      ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพฒันาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดระเบียบ
ชุมชน สงัคม การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท้า ทางระบาย
น้ำ 
1.2 ขุดสระ เจาะบ่อบาดาล 
ก่อสร้างฝาย พฒันาแหลง่น้ำ
เพื่อการเกษตร แหลง่น้ำ
อุปโภคบริโภค 
1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้า 
และพลังงานแสงอาทติย ์
2.1 พฒันา ส่งเสริม 
สนับสนุนอาชีพ 
2.2 พฒันา ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดสวัสดิการ
ชุมชน 
2.3 การพฒันา ส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาทุกระดบั 
2.4 พฒันาและส่งเสริม
สุขภาพอนามยั 
2.5 การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
3.1 สง่เสริม สนับสนุน
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3.2 การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
3.3 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 

 

396,486,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,610,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,060,000 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

8,792,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,628,632 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,000 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

4. การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรม 
เกษตรกรรม และการ
ท่องเทีย่ว 
 
 
 
 
 
 
 
5. การบริหารจดัการ 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
6. การสง่เสริมงานด้าน
ศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

4.1 สง่เสริม สนับสนุนการ
ทำเกษตรผสมผสานตาม
แนวพระราชดำริ 
4.2 สง่เสริม สนับสนุน การ
รวมกลุ่มของเกษตรกรใน
รูปแบบสหกรณ์หรือ
วิสาหกิจชุมชน 
4.3 สง่เสริมและพัฒนา
แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 
5.1 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรปา่ไม้ และ
การบุกรุกที่สาธารณะ 
5.2 การบริหารจัดการ 
มลภาวะเป็นพษิ และการ
บริหารจัดการขยะ 
5.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ และสนาม
เด็กเล่น 
 
6.1 สง่เสริม วฒันธรรม 
ประเพณีด้านศาสนา 
6.2 สง่เสริม สนับสนุน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และของชาต ิ
6.3 สง่เสริมการอนุรักษแ์ละ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

1,550,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,940,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,030,000 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196,000 

รวม 370 425,676,000 90 20,351,632 
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แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนากับจ านวนโครงการอนุมัติงบประมาณ

และจ านวนโครงการท่ีได้ด าเนินการจริง 
(แผนภูมิท่ี  1)

โครงการตามแผน

โครงการที่อนุมัติ
งบประมาณ
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แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาและจ านวนโครงการท่ีอนุมัติ

งบประมาณ (แผนภูมิท่ี  2)

โครงการตามแผน
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แผนภูมิแสดงโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เปรียบเทียบจ านวนโครงการท่ีด าเนินการจริงและโครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการ  

(แผนภูมิท่ี  3)

โครงการที่ด าเนินการจรงิ
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   2.1  เดือนตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
     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  และการส่งเสริมพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มสนุก) ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมุกดาหาร ที ่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า 1) สร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว  2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมใหท้ั่วถึงทั้งเพิ่มประสทิธิภาพการรกัษาความมั่นคงบริเวณชายแดน และ 
3) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน   ซึ่งเทศบาลตำบลร่ม
เกล้าได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าสอดคล้องเช่ือมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
    ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การกำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ  
     เทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบ
ครัน เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง”   ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถ่ินในด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพและรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
ด้านการศึกษาและความเข้มแข็งของชุมชนในทุกมิติ  จะเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดโครงการ/แนวทางการพัฒนา จำนวน 50 โครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลตำบลร่มเกลา้ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และพบว่าจำนวน  21 
โครงการ  ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครบถ้วนในห้วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ หรือคิดเป็นร้อยละ 100  ของโครงการที่
ดำเนินการจริงทั้งหมด 
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     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 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
       
      3) เป้าประสงค์ 
         3.1 การคมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 
        3.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
        3.3 ชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
        3.4 ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพที่สอง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
        3.5 เป็นชุมชนสะอาด ปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
        3.6 เป็นชุมชนแห่งความสุข “ร่มเกล้า ร่มเย็น ร่มธรรม” 
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      2.1.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลตำบลร่มเกล้า  ได้มีการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและรอบด้าน  ตามอำนาจหน้าที่ในรอบหลายปีที่ผ่านมา  และมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในและภายนอก  ตลอดทั้งแนวนโยบายของฝ่ายบริหารที่ผ่าน ๆ มา  ซึ่งแล้ว
แล้วเพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่  ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า  ยังมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถ่ินอย่างครอบคลุมและรอบด้าน  เพื่อคุณภาพชีวิต ประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวตำบลร่มเกล้า  ตามสภาพพื้นที่ ความต้องการแก้ไขปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ    
  ทั้งนี ้  การกำหนดจุดยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า จะยึดโยงสอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานอย่าเป็นรูปธรรม  สู่เป้าหมายหลักคือ คนในชุมชนพื้นที่ เข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้ก้าวพร้อมบรรลุสู่วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เป็นเป็นประเทศพัฒนา และสร้างความสุขของคนในสังคม ให้มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
 
                     2.1.6ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        
       (แผนภูมิที่ 4) 
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถ่ิน ตารางความเช่ือมโยงแผนพฒันา 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาต ิ

ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตร์จงัหวดั/กลุ่ม
จังหวดั/ภาค 

ยุทธศาสตร์จงัหวดั 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ ทต.ร่มเกลา้) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน * อนุมัติ
งบประมาณ 

ดำเนิน 
การจริง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ  
โลจิสติกส ์

การพัฒนาขดี
ความสามารถดา้นการค้า
การลงทุน 

การขยายระบบ
คมนาคมของจังหวัด 

การคมนาคมขนสง่
สะดวก สาธารณูปโภค
ครบครันและครอบคุลม 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

200 35 27 

ยุทธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์, 
ด้านการปรับสมดลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

การพัฒนาสงัคมและความ
ม่ันคง 

การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
จังหวดั 

การพัฒนาคนและสังคม 
เพื่อยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

102 40 17 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
ม่ันคง 

ด้านความม่ันคง การพัฒนาสงัคมและความ
ม่ันคง 

การเสริมสร้างความ
ม่ันคงชายแดน 

เสริมสร้างความม่ันคง
ชายแดน 

การจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม 

21 4 4 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม, การ
พัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การส่งเสริมพฒันา การ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร, การ
พัฒนา การท่องเทีย่ว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาต ิ
วัฒนธรรม) อยา่งยั่งยืน 
 
 

การพัฒนาเกษตร
กรรและ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

เสริมสร้างเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่ว เสริมสร้าง
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งยั่งยืน 

การวางแผนการลงทุน
และการท่องเทีย่ว 

8 1 1 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 32 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาต ิ
ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตร์จงัหวดั/กลุ่ม
จังหวดั/ภาค 

ยุทธศาสตร์จงัหวดั 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ ทต.ร่มเกลา้) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน *อนุมัติ
งบประมาณ 

ดำเนินการ
จริง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การเติมโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน  

การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ วฒันธรรม) 
อย่างยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นฐานการพฒันา
อย่างยั่งยืน 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

17 3 3 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง, 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ด้านความม่ันคง การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ วฒันธรรม) 
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสริมสร้างเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่ว 

การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

22 7 7 

 รวม 370 90 59 
   *รวมกิจกรรม/โครงการที่อนมุัติโอนเพิ่ม/โอนลดในระหว่างปีงบประมาณ 
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูล 
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13  วรรคสอง “(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนิผลต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดอืน
ธันวาคมของทุกปี" 
      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เทศบาลตำบลร่มเกล้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจดัทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
    "การเกษตรก้าวหน้า สาธารณูปโภคครบครบั เศรษฐกจิด ีการศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
    1) พัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคทั่วถึงและครบครัน  
    2) เสริมสร้างสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว  
    3) เสริมสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชน  
    4) ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบัช้ัน และการศึกษาทั่วไป  
    5) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแกป่ระชาชน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมอืงที่ดี 
    การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
    การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
    การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
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ง. การวางแผน 
      เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2562-
2564) ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
      เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้แผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 200 396,486,000.00 231 436,630,000.00 228 436,580,050.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

102 19,610,000.00 122 23,620,000.00 122 24,050,020.00 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 21 3,060,000.00 22 3,260,000.00 22 3,260,000.00 

การวางแผนการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

8 1,550,000.00 8 1,550,000.00 8 1,550,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

17 1,940,000.00 17 1,940,000.00 17 1,940,000.00 

การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 3,030,000.00 23 2,980,000.00 23 2,980,000.00 

รวม 370 425,676,000.00 423 469,980,000.00 420 470,360,070.00 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่  9 ตุลาคม 2561 โดยมี 

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 20,351,632 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 35 8,792,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 40 10,628,632.00 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 4 85,000.00 

การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 1 500,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 150,000.00 

การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 196,000.00 

รวม 90 20,351,632.00 
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แผนภูมิเปรียบเทยีบจ ำนวนโครงกำร 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ พ.ศ.2562-2564

(แผนภูมิที ่5)

จ านวนโครงการตามแผน ปี 62 จ านวนโครงการตามแผน ปี 63 จ านวนโครงการตามแผน ปี 64
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แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกตามยุทธศาสตร์ 
(แผนภูมิที่ 6) 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลร่มเกล้า มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เชื่อม ม.3-ม.5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 342,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 

2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม. 2 สายม่วง
ไข  

เงินอุดหนุนทั่วไป 406,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สาย
หนองเม็ก หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 348,000.00 เพื่อเพิ่มผิวจราจร
ให้ประชาชนสัญจร
ได้สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล. 

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 
สายคำนางโอก-หนองเลิง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 342,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายนา
ถ้ำบิ้ง หมูที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 456,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 

6. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายนาหินตั้ง-
นาเหล่าตาเลย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000.00 เพื่อเกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ฝาย
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 456,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 
(หลัง ร.ร.ร่มเกล้าพิทยา
สรรค์) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 290,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. 

9. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายห้วยพะยูง หมู่
ที่ 1 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

194,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
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10. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
วัดถ้ำกะพุง-วัดถ้ำปู่จารย์ 
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 88,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 

11. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายวัดถ้ำปู่จารย์-
นาโคก หมู่ที่ 5 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

223,000.00 เพื่อให้เกษตรกร
สัญจร ขนถ่าย
ผลผลิตได้สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

12. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายคำเม็ก 
หมูที่ 5 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

322,000.00 เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกรสัญจรได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

13. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนลูกรังสายนา
พะคะวำ หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 72,000.00 เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกรสัญจรได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง 

14. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองเลิง-
วัดตากแดด หมู่ที่ 6 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

327,000.00 เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกร สัญจร 
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

15. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนองแข้-
นาโคก หมูที่ 7 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

456,000.00 เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกร สัญจร 
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

16. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมูที่ 6  

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

117,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ท่อลอด
เหลี่ยม 

17. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

125,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

18. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สายถ้ำหมอบ หมูที่ 2  

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

117,000.00 เพื่อให้มีทางน้ำไหล 
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ท่อลอด
เหลี่ยม 

19. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายดาน
สะแบง หมู่ที่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

283,000.00 เพื่อให้ประชาชน/
เกษตรกร สัญจร 
ขนถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 
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20. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายนานาย
ทองดา หมูที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

87,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
เกษตรกร สัญจร 
ขนส่งผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

21. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายนาอ่าง 
หมูที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

306,000.00 เพื่อให้เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนดิน 

22. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายถ้ำเสือ 
หมูที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 176,000.00 เพื่อให้เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

23. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

305,000.00 เพื่อให้เกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง 

24. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายรอบห้วย
ม่วงไข่ หมู่ที่ 2 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

293,000.00 เพื่อเกษตรกรขน
ถ่ายผลผลิตได้
สะดวก 

ถนนเพื่อ
การเกษตร 

25. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้นห้วยทราย หมูที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

139,000.00 เพื่อบำรุงรักษาฝาย
ให้ม่ันคงแข็งแรง 
กักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝายน้ำล้น 

26. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร พร้อมหม้อ
แปลง สายหมู่ที่ 3 เชื่อม
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อให้มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

27. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกห้วยคำปันหมู่-ภู
ถ้ำปลวก หมูที่ 7 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

450,000.00 เพื่อบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ มีน้ำทำ
การเกษตร 

ห้วยคำปัน
หมู 

28. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประหอถัง
แชมเปญ หมูที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 480,000.00 เพื่อให้มีน้ำประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประปาถัง
แชมเปญ 

29. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดินพร้อม
วางท่อ สายศาลา
ประชาคม - ทุ่งบ้าน หมู่ที่ 
4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

105,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนดิน 
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30. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 เพื่อประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
เสถียร 

หม้อแปลง
ไฟฟ้า  

31. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
สนามไก่ หมู่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

38,000.00 เพื่อให้
ประชาชนสัญได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง 

32. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายห้วยสาน หมู่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

346,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง 

33. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ห้วยเลิง - นาหลวง หมู่ 6 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง 

34. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ฝายใหญ่ หมู่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

190,000.00 เพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวก 

ท่อลอด
เหลี่ยม 

35. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) โรง
จอดรถ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 63,000.00 เพื่ออำนวยความ
สะดวกสถานที่จอด
รถแก่ประชาชนที่
ติดต่อราชการ  

พื้น คสล. 

36. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
กลุ่มสตรี/แม่บ้าน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ เพิ่มรายได้ 

โครงการ
ฝึกอบรม 

37. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
สำหรับเด็กและเยาวชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อส่งเสริม พัฒนา
อาชีพให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

โครงการ
ฝึกอบรม 

38. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
สำหรับผู้พิการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อพัฒาสร้าง
อาชีพและรายได้
ให้กับผู้พิการ 

โครงการ
ฝึกอบรม 

39. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไป 3,250,800.00 เพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้
ผู้สูงอายุ 

เบี้ยยังชีพ 
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40. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนทั่วไป 1,440,000.00 เพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้
ผู้พิการ 

เบี้ยยังชีพ 

41. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เบี้ยยังชีพ 

42. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 เพื่อให้มีรถบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน
บริการประชาชน 

รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

43. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กด้วย
ประสบการณ์จริง 

กิจกรรม
โครงการ 

44. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคำนางโอก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อสร้างแสดงแนว
เขต และความ
ปลอดภัย 

รั้ว 

45. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

วันเด็กแห่งชาติ เงินอุดหนุนทั่วไป 35,000.00 เพื่อให้ความสำคัญ
กับเด็กและให้เด็ก
ได้กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

กิจกรรม
โครงการ 

46. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยาเสพติดและโรคเอดส์
ประจำปี 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

กิจกรรม
โครงการ 

47. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน
โรงเรียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในโรงเรียน 

ฝึกอบรม 

48. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

ฝึกอบรม 

49. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องพ่นหมอกควัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 59,000.00 เพื่อป้องกัน ระงับ
ยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรค

เครื่องพ่น
หมอกควัน 
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ไข้เลือดออก และ
โรคระบาดอ่ืน  

50. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการรณรงค์การ
เลือกตั้งทุกระดับ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ตื่นตัว ตระหนักใน
ความสำคัญของ
การเลือกตั้ง 

กิจกรรม
โครงการ 

51. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการประชาคม
ทบทวน ปรับปรุง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 -เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ 
ความสำคัญของ
แผน -เพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วนในการจัดทำ
แผน -เพื่อให้
สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนการ/
กิจกรรม/โครงการ 
และงบประมาณ 
ในทุกระดับที่
เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรม/
ประชาคม 

52. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ Play and 
Learn เพลินกับ
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 38,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ร.ร.บ้านนิคม
ร่มเกล้า 

53. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดทำแหล่ง
เรียนรู้และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในโรงเรียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ 

ร.ร.บ้าน
หนองนก
เขียน 

54. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
และปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร.ร.บ้านคำ
นางโอก 

55. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาแก่
ผู้เรียน 

ร.ร.บ้านคำ
นางโอก 
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56. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการค่ายวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อพัฒนาทักษา
ด้านภาษาแก่
ผู้เรียน 

ร.ร.บ้านคำ
นางโอก 

57. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000.00 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

ร.ร.ร่มเกล้า
พิทยาสรรค์ 

58. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ ICT แค้มป ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อพัฒนาทักษา
การเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

ร.ร.ร่มเกล้า
พิทยาสรรค์ 

59. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,568,500.00 เพื่อให้ระดับ
อนุบาล-ป.6 มี
โภชนาการที่ดี 

อาหาร
กลางวัน 

60. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนทั่วไป 689,832.00 เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
อย่างครบถ้วน 

อาหารเสริม 
(นม)  

61. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
แบบบูรณาการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

ร.พ.สต.บ้าน
สุริโย 

62. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและ
ที่แปรงฟัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อให้มีอ้างล้าง
หน้าที่และแปรง
ฟันที่ถูกสุขลักษณะ 

อ่างล้างหน้า 

63. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างที่เตรียม-
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
นกเขียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อให้มีสถานที่
เตียมอาหารเด็ก
เล็ก 

ที่เตรียม
อาหาร 

64. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเตอร์เน็ตตำบล 
(ITC.) ตำบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อให้ประชาชมี
แหล่งศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูล 

ศูนย์
เทคโนโลยีฯ 

65. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อให้มีโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
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66. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,500.00 เพื่อบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 

กิจกรรม
โครงการ 

67. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย และ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 เพื่อเป็นศูนย์
อำนวยการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
ประสบอุบัติภัย สา
ธารณภัย และ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ศูนย์กู้ชีพ 
กู้ภัย และ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

68. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ต่อเติมอาคารสำนักงาน เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000.00 เพื่อให้สถานที่ใช้
สอยเพิ่ม รองรับ
การให้บริการ 

อาคาร 

69. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน/สถานศึกษา) 
ตำบลร่มเกล้า 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

กิจกรรม/
โครงการ 7 
หมู่บ้าน 

70. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 

กิจกรรม/
โครงการ 7 
หมู่บ้าน 

71. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อให้แม่และเด็กมี
สุขภาพที่ดี บริโภค
อาหารถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 

กิจกรรม/
โครงการ 7 
หมู่บ้าน 

72. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม
มาตรฐานเทศบาลตำบล
ร่มเกล้า 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00 เพื่อให้มีห้องน้ำ
ห้องส้วมมาตรฐาน
ไว้รองรับและ
ให้บริการ
ประชาชน ที่ติดต่อ
ราชการ 

ห้องน้ำ
มาตรฐาน 
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73. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เงินอุดหนุนทั่วไป 160,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษีให้
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบแผนที่
ภาษี 

74. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างศูนย์แสดงและ
จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
สินค้าการเกษตร (ตลาด
ชุมชน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 460,000.00 เพื่อเป็นศูนย์แสดง
และจำหน่ายสินค้า
พื้นเมือง สินค้าทาง
การเกษตร ของ
ฝาก ของที่ระลึก  

อาคา
จำหน่าย
สินค้า 

75. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เดิน/ว่ิง เพื่อสุขภาพ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

กิจกรรม/
โครงการ 

76. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมวินัย
จราจรและความปลอดภัย
ทางถนน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 เพื่อให้เด็ก 
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไปมี
ความรุู้ เข้าใจ
กฎหมายจราจร 

กิจกรรม
โครงการ 

77. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

อบรม ทบทวนเจ้าหน้าที่กู้
ชีพกู้ภัย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพกู้ภัย มีความ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ 

ฝึกอบรม 

78. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

โครงการบูรณาการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยประจำปี 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือ
สถานการณ์
อัคคีภัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

ฝึกอบรม 

79. การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 

รณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุจากการจราจร
ในช่วงวันหยุดเทศบาล (7 
วันอันตราย) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุการจราจร
ทางถนน 
ประชาชนใช้รถใช้
ถนนด้วยความ
ปลอดภัย 

กิจกรรม
โครงการ 
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80. การวางแผนการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

ปรับปรุงลานจอดรถ (ลง
หินคลุก) เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00 เพื่อให้มีลานจอด
รถรองรับ
นักท่องเที่ยว 

ลานจอดรถ
หินคลุก 

81. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบูรณาการปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสี
เขียว 

ป่าชุมชน 

82. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดูแล
รักษาความสะอาด
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

กิจกรรม
โครงการ 

83. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจังหวัดสะอาด 
ภายใต้หลักการ 3Rs และ
หลักประชารัฐ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะ กำจัด
ขยะให้ถูกวิธี และ
ลดปัญหาขยะลง 

กิจกรรม
โครงการ 

84. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการทำบุญวัน
อาสาฬหบูชา ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อทำนุบำรุง
ศาสนา 

กิจกรรม
โครงการ 

85. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณีวันลอย
กระทง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อสืบสานวัฒนา
ธรรมประเพณี 

กิจกรรม
โครงการ 

86. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมในวัน
แม่แห่งชาติ 12 สิงหา 
มหาราชินี 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และการแสดง
ความกตัญญูต่อแม่ 

กิจกรรม
โครงการ 

87. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานวัฒนา
ธรรมไทย ประเพณีวัน
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ 
และวันครอบครัว 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุ และวัน
ครอบครัว 

กิจกรรม
โครงการ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 47 
 
 

88. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 12 
ประการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
ค่านิยมอันดีงาม 

ร.ร.บ้าน
หนองนก
เขียน 

89. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการค่ายพุทธธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 38,000.00 เพื่อเสริมสร้างคณะ
ธรรมในเด็ก
นักเรียน 

ร.ร.ร่มเกล้า
พิทยาสรรค์ 

90. การส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสายสัมพันธ์ บ้าน 
วัด โรงเรียน (บวร) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 38,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ทำกิจกรรมร่วม 

ร.ร.ร่มเกล้า
พิทยาสรรค์ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลตำบลร่มเกล้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 56 โครงการ จำนวนเงิน 15,168,840.74 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 55 
โครงการ จำนวนเงิน 14,670,340.74 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 28 6,561,000.00 28 6,561,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 19 7,887,731.74 19 7,887,731.74 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 3 63,799.00 3 63,799.00 

การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 1 498,500.00 1 00.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 78,260.00 2 78,260.00 

การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 79,550.00 3 79,550.00 

รวม 56 15,168,840.74 56 14,670,340.74 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม. 2 สาย
ม่วงไข  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

406,000.00 405,500.00 32/2562 13/03/2562 60 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายนาหิน
ตั้ง-นาเหล่าตาเลย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 225,700.00 60/2562 03/07/2562 60 

3. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ฝายใหญ่ หมู่ที่ 
4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

456,000.00 446,000.00 59/2562 29/06/2562 60 

4. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 5 (หลัง 
ร.ร.ร่มเกล้าพิทยา
สรรค์) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

290,000.00 289,500.00 31/2562 11/03/2562 45 

5. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายห้วย
พะยูง หมู่ที่ 1 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

194,000.00 192,500.00 43/2562 27/03/2562 45 

6. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายวัดถ้ำกะพุง-วัดถ้ำ
ปู่จารย์ หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

88,000.00 86,500.00 67/2562 23/07/2562 60 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายวัดถ้ำปู่
จารย์-นาโคก หมู่ที่ 5 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

223,000.00 222,600.00 11/2562 13/12/2561 45 

8. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายคำ
เม็ก หมูที่ 5 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

322,000.00 320,400.00 54/2562 07/05/2562 60 

9. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนลูกรังสาย
นาพะคะวำ หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

72,000.00 65,500.00 24/2562 27/12/2561 45 
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10. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนอง
เลิง-วัดตากแดด หมู่ที่ 
6 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

327,000.00 326,400.00 10/2562 13/12/2561 45 

11. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายหนอง
แข้-นาโคก หมูที่ 7 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

456,000.00 455,200.00 9/2562 13/12/2561 45 

12. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมูที่ 6  

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

117,000.00 116,400.00 27/2562 26/02/2562 45 

13. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 
3 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

125,000.00 123,900.00 16/2562 20/12/2561 45 

14. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมสายถ้ำหมอบ 
หมูที่ 2  

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

117,000.00 115,900.00 28/2562 26/02/2562 45 

15. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายดาน
สะแบง หมู่ที่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

283,000.00 260,800.00 49/2562 19/04/2562 45 

16. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายนา
นายทองดา หมูที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

87,000.00 86,100.00 17/2562 20/12/2561 45 

17. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร สายนา
อ่าง หมูที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

306,000.00 305,700.00 50/2562 19/04/2562 45 

18. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร สายถ้ำเสือ 
หมูที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

176,000.00 163,000.00 22/2562 27/12/2561 30 

19. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

305,000.00 303,500.00 18/2562 20/12/2561 30 
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20. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายรอบ
ห้วยม่วงไข่ หมู่ที่ 2 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

293,000.00 291,500.00 15/2562 20/12/2561 45 

21. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ำล้นห้วยทราย หมูที่ 
4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

139,000.00 138,800.00 12/2562 13/12/2561 45 

22. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกห้วยคำปันหมู่-
ภูถ้ำปลวก หมูที่ 7 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

450,000.00 449,734.00 40/2562 26/03/2562 30 

23. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน
พร้อมวางท่อ สาย
ศาลาประชาคม - ทุ่ง
บ้าน หมู่ที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

105,000.00 103,700.00 56/2562 16/05/2562 45 

24. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายสนามไก่ หมู่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

38,000.00 37,500.00 23/2562 27/12/2561 45 

25. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายห้วย
สาน หมู่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

346,000.00 345,600.00 14/2562 20/12/2561 45 

26. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายห้วยเลิง - นา
หลวง หมู่ 6 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

100,000.00 99,000.00 13/2562 13/12/2561 45 

27. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมฝายใหญ่ หมู่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนสำรอง
สะสม 

190,000.00 189,000.00 25/2562 31/01/2561 45 

28 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 314,486.91 519/2562 16/08/2562 60 

29. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,250,800.00 3,093,200.00 ..../2562 01/10/2561 365 

30. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,440,000.00 1,440,000.00 ..../2562 01/10/2562 365 
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การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

31. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 18,000.00 ..../2562 01/10/2562 365 

32. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

689,832.00 340,561.00 55/2562 16/05/2562 109 

33. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,568,500.00 1,153,340 ...../2562  200 

34. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

วันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2562 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000.00 35,000.00 115/2562 28/01/2562 7 

35. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 4,800.00 377/2560 27/05/2562 15 

     7,600.00 509/2562 07/08/2562 15 

     17,600.00 612/2562 27/09/2562 15 

36. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดและโรค
เอดส์ ประจำปี 2562 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 75,000.00 520/2560 20/08/2562 30 

37. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น กลุ่ม
สตรี/แม่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1,080.00 541/2562 04/09/2562 30 

     15,500.00 566/2562 13/09/2562 30 
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38. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เดิน/ว่ิง เพื่อสุขภาพ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 9,500.00 571/2562 17/09/2562 30 

     9,540.00 573/2562 17/09/2562 30 

39. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการ 
Play and Learn 
เพลินภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

38,000.00 38,000.00 542/2562 04/04/2562 30 

40. การส่งเสริม39.
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยม 12 
ประการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 502/2562 02/08/2562 30 

41. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 500/2562 02/08/2562 30 

42. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการ ICT 
แค้มป์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 503/2562 02/08/2562 30 

43. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกแบบ
บูรณาการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 80,000.00 304/2562 04/04/2562 30 

44. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้านฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,000.00 720.00.00 345/2562 30/04/2562 30 

     30,782.74 355/2562 07/05/2562 30 

     3,348.00 488/2562 02/02/2562 180 

45. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ

โครงการจัดทำแผนที่
ภาษี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

160,000.00 7,280.00 420/2562 14/06/2562 30 
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การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

46. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ต่อเติมอาคาร
สำนักงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

350,000.00 318,500.00 33/2562 19/03/2562 60 

47. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างห้องน้ำห้อง
ส้วมมาตรฐาน
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 399,100.00 61/2562 04/07/2562 60 

48. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

โครงการประชาคม 
ทบทวน ปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 13,200.00 404/2562 10/06/2562 30 

     2,205.00 427/2562 19/06/2562 30 

     3,850.00 428/2562 19/06/2562 30 

49. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ห่างไกลยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 5,000.00 429/2562 20/06/2562 30 

     4,950.00 431/2562 21/06/2562 30 

50. การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ
จากการจราจรในช่วง
วันหยุดเทศกาล (7 
วันอันตราย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 4,300.00 122/2562 20/12/2561 30 

     5,694.00 141/2562 25/12/2561 30 

     23,100.00 142/2562 25/12/2561 30 

     1,500.00 331/2562 23/04/2562 30 

51. การวางแผนการ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงลาน
จอดรถ (หินคลุก) 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000 498,500 75/2562 26/08/2562 60 

51. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 13,000.00 066/2562 21/11/2561 30 
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ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

     9,900.00 088/2562 28/11/2561 30 

     8,425.00 090/2562 28/11/2562 30 

52. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
ประเพณีสงกรานต์ 
วันผู้สูงอายุ และวัน
ครอบครัว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 25,000.00 308/2562 04/04/2562 30 

     3,125 367/2562 15/05/2562 30 

     1,840 368/2562 15/05/2562 30 

53. การส่งเสริมด้าน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการทำบุญวัน
อาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรณนา  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 10,800.00 465/2562 11/07/2562 30 

     6,740.00 469/2562 22/07/2562 30 

     720.00 470/2562 22/07/2562 7 

54. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสะอาดภายใต้
หลักการ 3Rs และ
หลักประชารัฐ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 3,600.00 ......./2562   

     9,000.00 ......./2562   

     47,400.00 ......./2562   

55. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 5,000.00 62/2562 18/07/2562 30 

  5,000.00 63/2562 18/07/2562 30 

  5,000.00 64/2562 18/07/2562 30 

  5,000.00 65/2562 18/07/2562 30 

  15,000.00 66/2562 18/07/2562 30 

  5,000.00 68/2562 06/08/2562 55 
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  5,000.00 69/2562 06/08/2562 55 

  5,000.00 70/2562 06/08/2562 55 

  5,000.00 71/2562 06/08/2562 55 

  15,000.00 72/2562 06/08/2562 55 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 

เทศบาลตำบลร่มเกล้า นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 200 396,486,000.00 35 8,450,000.00 28 6,561,000.00 28 6,561,000.00 28 6,561,000.00 

2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 102 19,610,000.00 39 10,628,632.00 19 7,887,731.74 19 7,887,731..74 19 7,887,731.74 

3.การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 21 3,060,000.00 4 85,000.00 3 63,799.00 3 63,799.00 3 63,799.00 

4.การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 8 1,550,000.00 1 500,000.00 1 498,500.00 0 00.00 0 00.00 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 1,940,000.00 3 150,000.00 2 78,260.00 2 78,260.00 2 78,260.00 

6.การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 22 3,030,000.00 7 196,000.00 3 79,550.00 3 79,550.00 3 79,550.00 
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แผนภูมิเปรยีบเทียบจ านวนโครงการที่อนมุติังบประมาณกบัโครงการที่ลงนามสญัญญญา 
แยกตามยทุธศาสตร ์ (แผนภูมิที่ 7)

จ านวนโครงการอนมุัติงบประมาณ จ านวนโครงการลงนามสญัญญญา

การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน

การสง่เสรมิ
คณุภาพชีวิตและ

การบรหิาร
บา้นเมืองท่ีดี

การจัดระเบียบ
ชุมชนและสงัคม

การวางแผนการ
ลงทนุและการ
ท่องเท่ียว

การบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

การสง่เสรมิดา้น
การศาสนา 
วฒันธรรม 

ประเพณีและภมิู
ปัญญญญาทอ้งถ่ิน

อนมุัติงบประมาณ 8,450,000 10,628,632 85,000 500,000 150,000 196,000

ลงนามสญัญญญา 6,561,000 7,887,731.74 63,799 498,500 78,260 79,550

การเบิกจ่าย 6,561,000 7,887,731.74 63,799 0 78,260 79,550

0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000

แผนภูมิเปรยีบเทียบจ านวนงบประมาณอนมุตัิ การลงนามสญัญญญา และการเบิกจ่าย
งบประมาณ แยกตามยทุธศาสตร ์(แผนภูมิที่ 8)

อนมุัติงบประมาณ ลงนามสญัญญญา การเบิกจ่าย
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ช. ผลการดำเนินงาน 
       เทศบาลตำบลร่มเกล้า ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังน้ี 
(กิจกรรม/โครงการตัวอย่างบางส่วนจากโครงการท้ังหมด) 
 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 สายม่วงไข  

                           

 
    2. ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนาหินตั้ง-นาเหล่าตาเลย            
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3. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ฝายใหญ่ หมู่ที่ 4 

                           
 
4. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 (หลัง ร.ร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 
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5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยพะยูง หมู่ที่ 1     

                                
 

6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดถ้ำปู่จารย์-นาโคก หมู่ที่ 5 
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7. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายคำเม็ก หมูที่ 5 

                          
 

8. ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายหนองเลิง-วัดตากแดด หมู่ที่ 6 
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9. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองแข้-นาโคก หมูที่ 7 

                          
 

10. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมูที่ 6  
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11. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 

                           
 

12. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายถ้ำหมอบ หมูที่ 2  
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13. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายดานสะแบง หมู่ที่ 3 

                         
 

    
14. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฝายใหญ่ หมู่ 4 
 

                                      (ใส่รูป) 
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15. ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมมาตรฐานเทศบาลตำบลร่มเกล้า  
       
     
  
    

 

 

 

 

 

 

 

16. โครงการประเพณีวันลอยกระทง 
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17. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว 

                                   

 

18. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐานขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น  

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 61.50 94.61 

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.5 90 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 60 

รวมคะแนน  100 94.50 94.50 
 
  สรุปโดยภาพรวมการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน
ของท้องถิ่นมีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์
เหตุผลตามหลักวิชาการ มีความน่าเช่ือถือ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร วิสัยทัศน์ กลยุทธ เป้าประสงค์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ความเช่ือมโยง และผลผลิต กิจกรรมโครงการ มีความครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคงภายในและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง และเชื่อมโยงของแผนพัฒนาในทุกระดับ เป้าประสงค์ตัวชีวัด
ชัดเจน  
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  1.2   ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข ้อมูลเกี ่ยวกับด ้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย ์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 100  

1.6 ข ้อม ูลเก ี ่ ย วก ับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

2 2 100  

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น ้ ำ  ป ่ า ไ ม ้  ภ ู เ ข า  ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50 ขาดรายละเอียดข้อมูล ให้
เพิ่มข้อมูลในการปรับปรุง
แผนครั้งต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร ่วมต ัดส ินใจ ร ่วมตรวจสอบ ร ่วมรับ
ประโยชน์ ร ่วมแก้ป ัญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

3 3 100  

รวม 20 19 95  
   
  สรุปโดยภาพรวมข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน มีข้อมูลที่ครอบคุลมและเป็นปัจจุบัน  เฉพาะ
ในส่วนข้อ 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ยัง
ขาดการลงรายละเอียดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
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1.3    การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค วามสอดคล ้ อ ง ย ุท ธศาสตร ์ จ ั งห วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลร่มเกล้า นโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลร่มเกล้า รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ป ี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช ่น ด ้าน
แรงงาน การศ ึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1 50  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ ิ ่น ด ้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได ้ แก่  S-Strength (จ ุดแข ็ ง ) W-Weakness 
(จ ุดอ ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได ้ร ับ และการเบ ิกจ่ายงบประมาณ ใน
ป ี งบประมาณ พ .ศ .  2562  เช ่น  สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลท ี ่ ได ้ร ับจากการดำเน ินง าน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที ่ผ ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

1 1 100  

รวม 15 14 93.33  

 
  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 ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนจากการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพกลุ่มต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  1.4 ยุทธศาสตร ์

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า

สอดคล ้องก ับสภาพส ั งคม เศรษฐ กิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับย ุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช ื ่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส ิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐก ิ จและส ั งคมแห ่ งชาต ิ    และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลตำบลร่มเกล้าต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที ่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80 วิสัยทัศน์ไม่สอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่ปัจจุบัน  

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
ร่มเกล้าที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให ้เห ็นถ ึงความชัดเจนในสิ ่ งท ี ่ จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลย ุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4.5 90  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตำบลร่มเกล้า ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ ่งหรือแผนงานที ่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ย ุทธศาสตร ์และย ุทธศาสตร์ของ เทศบาล
ตำบลร่มเกล้าที ่มีความชัดเจน นำไปสู ่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถ ิ ่นส ี ่ป ี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100  

3.9 ความเช ื ่อมโยงของย ุทธศาสตร ์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ ่นที ่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  Thailand 
4.0 แผนพ ัฒนาภาค/แผนพ ัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล
ร่มเกล้า 

5 5 100  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เด ียวกัน ล ักษณะเด ียวกัน เป ็นต ้น เพื่อ
นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 3 60  

รวม 65 61.50 94.61  
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  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลร่มเกล้า... เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562  เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา   10 7 70 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน  เชิง

ปริมาณ  
10 5 50 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 95 

 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี 5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวดั  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3 60 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวตัถุประสงคแ์ละ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 87 87 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลร่มเกล้าในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  

   
   2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

10    

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที ่ไม่สามารถ
ดำเนินการได ้ม ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธ ิ บ า ย ไ ด ้ ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ ิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
 

5 2 40  

2.2 ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งท ี ่กระทบ 
( impact)  โครงการท ี ่ดำเน ินการในเชิง
ปริมาณ (quantitative) 

5 5 100  

รวม 10 7 70  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  จำนวนกิจกรรมโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนามีจำนวนมาก โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาโครงกสร้างพื ้นฐาน ตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนรวม 200 โครงการ งบประมาณ 
396,486,000 บาท  และยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี จำนวน
โครงการ 102 โครงการ งบประมาณ 19,610,000 บาท และเมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์หกด้าน มีจำนวน 370 
โครงการ งบประมาณรวม 426,676,000 บาท ซึ่งดูแล้วมีโครงการและงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพ
ของเทศบาลที่จะดำเนินการหรืองบประมาณที่เพียงพอจะดำเนินการได้จริง   และเห็นแล้วว่าเมื่อเทียบจำนวน
โครงการตามแผนพัฒนากับโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตกต่างกันมาก จาก
โครงการทั้งหมด 370 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 90 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.32 เกิดความคาดเคลื่อน
การวางแผนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามศักยภาพของหน่วยงานที่จะดำเนินการ  แต่ก็เข้าใจได้ว่าแผนเป็น
กรอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน บางครั้งเม็ดเงินงบประมาณก็มาจากองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นของภาครัฐที่จะดำเนินการในพื้นที่ซึ่งก็จำเป็นต้องมีในแผนงานเช่นกัน หรือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
เช่น กรณีฝนตกหนัก น้ำหลากกัดเซาะถนนพัง ชำรุด ซึ่งไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าว่าหาเกิดอุทกภัย
เช่นนี้ จะทำให้ถนนหกทางสายใดได้รับความเสียหายบ้าง ก็จำเป็นต้องคงแผนงานและงบประมาณไว้ใน
แผนพัฒนาในทุกช่วงปีของแผน  ฉะนั้นการจะกำหนดจำนวนโครงการไว้เฉพาะโครงการที่จะดำเนินงาน
จริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ก็จะเพิ่มกระบวนการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนอยู่ร่ำไป ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา 10    

ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ   ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต ่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบ ัต ิราชการตามที ่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

5 5 100  

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

5 4 80  

รวม 10 9 90  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  โดยภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักการดำเนินงาน มีกระบวนการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง  ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของท้องถ่ินด้าน ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ในระดับที่ดีมาก 
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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
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

5 5 100  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ ิ ่น   (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน ้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80  

รวม 10 9 90  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการวิเคราะห์
ตามหลักวิชาการ ครอบคลุมทุกมิติสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา โดยหลักประชารัฐ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลร่ม
เกล้าและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลร่มเกล้าที่
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการมีว ัตถ ุประสงค ์ช ัดเจน (clear 
objective)  โ ค ร ง ก า ร ต ้ อ ง ก ำ ห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
ว ิธ ีการดำเน ินงานต ้องสอดคล ้ อง กับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นทิศทางที ่ต ้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ช ัด เจน  สามารถระบ ุ จำนวนเท ่ า ไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ ่มเป ้าหมาย  พื ้นท ี ่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลา
ใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
ก ล ุ ่ ม  ใ ห ้ บ อ ก ช ั ด ล ง ไ ป ว ่ า ใ ค ร คื อ
ก ล ุ ่ ม เ ป ้ า ห ม า ย ห ล ั ก  ใ ค ร ค ื อ ก ลุ่ ม     
เป้าหมายรอง 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื ่อให้เกิดความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ย ึดคนเป ็นศ ูนย ์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื ่อมล้ำ
ทางสังคม (4)  การรองร ับการเช ื ่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ข ับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต ่อยอดความได ้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 4 80  

5.7 โครงการสอดคล้องก ับย ุทธศาสตร์
จ ังหวัด โครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื ่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ ่งออกจากกันได ้ นอกจากนี ้ โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

5 5 100  
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที ่ประชาชนดำเนินการเองหรือร ่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที ่ประชาชนต้องการเพื ่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 100  

5.9 งบประมาณ ม ีความสอดคล ้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได ้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต ้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได ้ ในเช ิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า
ร ้อยละห้าของการนำไปตั ้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

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

5 5 100  

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การ
ได ้ผลหร ือผลท ี ่ เก ิดข ึ ้นจะต ้องเท ่ า กับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุ
สิ ่งที ่ต ้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100  

รวม 65 58 89.23  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา โดยรวมครบถ้วนตามประเด็นการ
พิจารณา มีความชัดเจนของชื่อโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดบอกประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ประเมินผล วัดความก้าวหน้าการดำเนินงาน การพัฒนาของท้องถ่ินได้อย่างชัดเจนเช่ือถือได้ 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
    สรปุข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง 
จำนวนกลุ่มตัวอยา่ง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 56 51.85 

- หญงิ 59 51.31 
2 อาย ุ   
 - ต่ำกว่า 20 ป ี - - 

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

3 ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในหมู่บา้น/ชุมชน   
 - น้อยกว่า 5 ป ี - - 

- 5-10 ป ี - - 
- 11-20 ป ี 3 2.60 
- 21-30 ป ี 2 1.75 
- มากกว่า 30 ป ี 103 89.56 

4 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) 58 50.43 

- ประถมศึกษาตอนปลาย 25 21.73 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 12 10.43 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 4.34 
- ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 1 0.86 
- ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 2.60 
- ปริญญาตรี 2 1.73 
- ปริญญาโท 2 1.73 
- ปริญญาเอก - - 
- อ่ืน ๆ - - 
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ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง จำนวนกลุ่มตัวอยา่ง 
(คน) 

ร้อยละ 

5 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมูบ่้าน/ชุมชน   
 - ประชาชน 19 16.52 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น 8 6.95 
6 - กำนัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวตัรกำนัน แพทย์

ประจำตำบล 
28 24.34 

 
 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 7 6.08 
- ราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน 2 1.76 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  15 13.04 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           (อปพร.)  6 5.21 
- กรรมการกองทุนหมู่บา้น/ชุมชนเมือง 7 6.08 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชพี 4 3.47 
- ผู้ทรงคุณวฒุิ/ปราชญ์  2 1.73 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพฒันาชุมชน อาสาสมคัร
ประชาสงเคราะห ์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสงัคมอ่ืน ๆ  

9 7.82 

- ชมรมผูสู้งอายุ ตัวแทนผูสู้งอาย ุ 5 4.34 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/
การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเทีย่ว  

- - 

- สื่อมวลชน - - 
- ประธานหอการคา้จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - - 
- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ 3 2.60 
รวม 115 100 

 
  
  3.2 แผนงานที่ดำเนินการ
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4. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 

  ตามรายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า อนุมัติโครงการและงบประมาณรวมทุกยุทธศาสตรก์ารพฒันา จำนวนทั้งสิ้น 90 
โครงการ งบประมาณ 20,351,632 บาท  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  1) พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุมัติงบประมาณ 35 โครงการ งบประมาณ 
8,792,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.88 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติงบประมาณ ร้อยละ 43.20 ของ
งบประมาณทั้งหมดที่อนุมัติ 
  2) พบว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี อนุมัติงบประมาณ 
40 โครงการ งบประมาณ 10,628,632 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจำนวนโครงการทั ้งหมดที่อนุมัติ
งบประมาณ  ร้อยละ 52.22 ของงบประมาณทั้งหมดที่อนุมัติ 
  3) พบว่ายุทธศาสตร์การจัดระเบยีบชุมชนและสงัคม อนุมัติงบประมาณ 4 โครงการ งบประมาณ 
85,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของจำนวนโครงการทั ้งหมดที่อนุมัติงบประมาณ  ร้อยละ 0.41 ของ
งบประมาณทั้งหมดที่อนุมัติ 
  4) พบว่ายุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ 
งบประมาณ 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติงบประมาณ  ร้อยละ 2.45 
ของงบประมาณทั้งหมดที่อนุมัติ 
  5) พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติงบประมาณ 3 
โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติงบประมาณ  ร้อย
ละ 0.73 ของงบประมาณทั้งหมดที่อนุมัติ 
  6) พบว่ายุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อนุมัติงบประมาณ 7 โครงการ งบประมาณ 196,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่
อนุมัติงบประมาณ  ร้อยละ 0.96 ของงบประมาณทั้งหมดที่อนุมัติ 
 
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เฉพาะปีงบประมาณ 2562 ที่อยู่ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม 
ฯลฯ) 
  5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
    จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เฉพาะปี 2562 มีโครงการรวม
ทุกยุทธศาสตร์จำนวน 370  โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 90 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของโครงการรวมตามแผนทั้งหมด ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุมัติงบประมาณ 35 โครงการ ดำเนินการจริง 
28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี อนุมัติงบประมาณ 40 
โครงการ ดำเนินการจริง 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.5  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชมและสังคม อนุมัติงบประมาณ 4 โครงการ ดำเนินการจริง 
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75  
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การวางแผน การลงทุนและการท่องเที่ยว อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ 
ดำเนินการจริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
ดำเนินการจริง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุมัติ
งบประมาณ 7 โครงการ ดำเนินการจริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85  
  จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการดำเนินงานตามยุทศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม  เทศบาลอนุมัติ
โครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 90 โครงการ งบประมาณ 20,351,632 บาท  แต่มีการ
ดำเนินงานจริง เพียง 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.22  ในเชิงปริมาณของการพัฒนาตามโครงการถือว่า
ค่อนข้างต่ำ ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินกงานที่ตั้งไว้  ควรให้มีการปรับปรุงให้มีการดำเนินงานตามโครงการที่มาก
ข้ึนในโอกาสอนาคตข้างหน้า 
  
  5.2 เชิงคุณภาพ (Quality)  
     การใช้จ่ายงบเทศบาลตำบลร่มเกล้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ การก่อ
หน้าผูกพัน/ลงนามสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณ  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  ก่อหนี ้ผ ูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 28 โครงการ 
งบประมาณ 6,561,000  เบิกจ่ายงบประมาณ 100 % 

2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองทีด่ี  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 
19 โครงการ งบประมาณ 7,887,731.74  เบิกจ่ายงบประมาณ 100 %  

3) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  ก่อหนี ้ผ ูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 63,799 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณ 100 %  

4) การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 500,000 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่เบิกจ่าย (เบิกจ่ายเหลื ่อม
ปีงบประมาณ)  

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ก่อหนี ้ผ ูกพัน/ลงนามสัญญา 
จำนวน  โครงการ งบประมาณ 78,260 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณ 100 %  

6) การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามสัญญา จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 79,550 บาท  เบิกจ่ายงบประมาณ 100 %  

   
   5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   ด้านค่าใช้จ่ายสำหรบัการดำเนินงาน กจิกรรมโครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินการและใช้
งบประมาณตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริงและหรือใกลเ้คียงกบัจำนวนเงินงบประมาณตามแผน บวก ลบ ไม่เกิน 5 
เปอร์เซ็นต์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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   5.4 เวลา (Time)  
    เทศบาลสามารถดำเนิน กจิกรรม โครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาทีร่ะบุไว้ในแต่
ละโครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ  
 
   5.5 การได้รับประโยชน ์
    5.5.1  ประโยชน์ต่อประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายได้รบั
ประโยชน์โดยตรงและหรือสามารถเข้าใช้ประโยชนร์่วมกันได้อย่างทั่วถึง  และเกิดการสร้างงาน กระจายรายได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทกุหมู่บ้าน ด้วยความเสมอภาค 
    5.5.2  ประโยชน์ต่อองค์กร เทศบาลสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความพงึพอใจและได้ความรว่มมือจากประชาชนทุกภาคส่วน 
   
   5.6 การวัดผล 
    ทุกกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้กำหนดตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน ทำใหเ้ห็น
ความก้าวหน้าของการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 หมูบ่้าน ประชาชนได้รับและหรือได้ใช้
ประโยชน์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการทกุประการ 
   
    5.7 ผลกระทบ (Impact) 
    ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ ผลจากการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสร้างถนน คสล. ,การปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนเพื่อการเกษตร ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
ประชาชนทั่วไป รวมถึงเกษตรกรสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งเกษตรกร
สามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรหรือพ่อค้าสามารถเข้ารับซื้อผลิตผลต่าง ๆ ของเกษตรกร
ถึงแปลงหรือสวนเกษตรได้สะดวกยิ่งข้ึน นอกจากนี้การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจ่ายเบี้ยยังผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเงินสวัสดิการรายเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตามสมควร เกิดการใช้
จ่ายในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง 
  อย่างไรก็ดีผลของการพัฒนาก็อาจส่งผลกระทบในด้านลบ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายกับ
ประชาชนที่มีแนวเขตหรือพื ้นที่ติดกับสถานที่ดำเนินโครงการของเทศบาล เช่น กรณีการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรที่เกิดผลกระทบ ผู้รับจ้างทำต้นยางพาราของเกษตรกรเสียหายขณะทำงาน ทำให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างเกษตรกร ผู้รับเหมา ตลอดถึงเทศบาลตำบลร่มเกล้า เกิดข้อพิพาทฟ้องร้อง ร้อง เรียนกับเทศบาลหรือ
หน่วยงานกลาง เช่น ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อไกล่เกลี่ย  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 รวม 200 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ 35 โครงการ ดำเนินการจริง 28 โครงการ 
  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 รวม 102 โครงการ  อนุมัติ
งบประมาณ 40 โครงการ ดำเนินการจริง 19 โครงการ 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ              
บริหารบ้านเมืองที่ดี 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 รวม 21โครงการ อนุม ัติ
งบประมาณ 4 โครงการ ดำเนินการจริง 3 โครงการ 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว   
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปงีบประมาณ 2562 รวม 8 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
1 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ 
  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 รวม 17 โครงการ อนุม ัติ
งบประมาณ 3 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ 
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา  
                           ท้องถ่ิน 
     จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาในปงีบประมาณ 2562 รวม 7 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 
3 โครงการ ดำเนินการจริง 3 โครงการ 
  1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่อนุมัติดำเนินการ 
จำนวน 35 โครงการ และจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็ จำนวน 28 โครงกร ภายในเดือนกันยายน 2562 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 1     
    1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี จำนวนโครงการ
ที่อนุมัติดำเนินการ จำนวน  40 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2562 จำนวน 19 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
    1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  จำนวนโครงการที่อนุมัติดำเนินการ 
จำนวน 4 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2562 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
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    1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการลงทุน และการท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่อนุมัติ
ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
 
    1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  จำนวนโครงการ
ที่อนุมัติดำเนินการ จำนวน 3 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2562 จำนวน 2 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
    1.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จำนวนโครงการที่อนุมัติดำเนินการ จำนวน 7 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2562 จำนวน 
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
    
  1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    สำหรับความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาและกิจกรรมโครงการที่ดำเนินงานจริง (เฉพาะปี 2562)  แยก
ตามยุธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนา (ปี 2562) 
จำนวน 200 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 35 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.50  ของโครงการตาม
แผนที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  รวมงบประมาณดำเนินการแล้วเสร็จ  6,561,000 บาท  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบา้นเมืองที่ดี  มีโครงการปรากฏตาม
แผนพัฒนา (ปี 2562) จำนวน 102 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 40 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
39.21 ของโครงการตามแผนที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.50 
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  รวมงบประมาณ 7,887,731.74 บาท   
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนา (ปี 2562) 
จำนวน 21 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 19.04 ของโครงการตามแผน
ที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของโครงการที่ได้รับอนมุตัิ
งบประมาณ  รวมงบประมาณ 63,799 บาท   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนา (ปี 
2562) จำนวน 8 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของโครงการตาม
แผนที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100 % รวมงบประมาณ 500,000 บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการปรากฏตาม
แผนพัฒนา (ปี 2562) จำนวน 17 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.64 
ของโครงการตามแผนที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  รวมงบประมาณ 78,260 บาท   
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนา (ปี 2562) จำนวน 22 โครงการ อนุมัติงบประมาณดำเนินการจริง 7 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการตามแผนที่ได้ดำเนินการจริง และดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 31.81 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  รวมงบประมาณ 79,550 บาท   
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   ทั้งนี้  ทุกกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น สามารถสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยทุกโครงการที่ดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่หรือภารกิจถ่ายโอน
เพื ่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหารและกิจกรรม โครงกา รที่ได้
ดำเนินการแล้วนั้น ล้วนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
และระดับตำบล มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
โครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) 
Over Supply จากกระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดกระบวนการสรา้งงาน กระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามลำดับ ทั้งนี้มีข้อสังเกตการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ไม่ครอบคลุม
ครบทุกยุทธศาสตร์ขององค์กร จะเห็นได้ว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4  
ไม่มรการนำไปสู่การปฏิบัติ 
 
  สืบเนื่องจาก Thailand 4.0 ที่เป็นโมเดลใหม่เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Value-
based economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มาก 
      เป็นการเปลี่ยนท้ังระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญคือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) เป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
  2. เปลี ่ยนจาก Traditional SMEs ที ่ร ัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู ่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services  
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
      5 กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  จะมีการพัฒนาเติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย
และพัฒนา 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
  3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ (Digital, Artificial 
Intelligence & Embedded Technology) 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) 
     ใช้พลังประชารัฐ 
  ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัย โดยมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือกลุ่มมิตร
ผล บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นแกนหลัก โดยมีผู้สนับสนุนทางการเงินคือ ธนาคาร
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เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน มีแกนนำในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจันในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น 
กระทรวงการคลัง สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
       
      ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5 กลุ่มเป้าหมายหลักในการพัฒนาจะเป็นส่วนที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้ว
ค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ สอดรับกับบันได 3 ข้ัน ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การพึ่งพาตนเอง 
  - พึ่งพากันเอง 
  - รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง 
  การพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า 
  - เมื่อพร่องต้องรู้จักเติม (Fulfilled) 
  - เมื่อพอต้องรู้จักหยุด (Enough) 
  - เมื่อเกินต้องรู้จักปัน (Sharing) แชร์ออกไปเมื่อเพียงพอแล้ว 
  ประชาชนจะมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีสังคมที่เกื้อกูล แบ่งปัน เกิดการสร้างเสริมพลัง
ทางสังคม และสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม สามารถรับมือกับการแข่งขันที่ท้าทายของโลก จากการผนึกกำลังของทุก
ภาคส่วนผ่านกลไก “ประชารัฐ” ไปสู่ยุทธศาสตร์ของประเทศ คือการพัฒนาประเทศให้มี “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
อย่างแท้จริง” 
  จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ดังกล่าว ทิศทางการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกล้า จำเป็นต้องปรับตัว
ปรับทิศทางการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทั้งนี้โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ยกระดับนวัตกรรมองค์กร ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคี
เครือข่าย บุคลากรต้องมีทักษะความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและก้าวทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอก 
  
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่และเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างทั่วถึง
และมีมาตรฐาน  
  2.2 ให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 
  2.3 ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ในสภาวการณ์สังคมผู้สูงอายุ 
  2.4 ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลชุมชน และสภาวะโลกร้อน 
  2.5 ส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่าย
ผ่านสื่อออนไลน์ 
  2.6 ให้ความสำคัญในหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื ่องสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของปาชาชนอย่างแท้จริง  
  2.7 จำนวนงบประมาณโครงการตามแผน ควรสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงกับจำนวน
งบประมาณที่ต้องดำเนินการจริง  
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  2.8 มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการนำทนุทางสงัคมในท้องถ่ิน พัฒนาต่อยอดสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนา
รายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.9 เพิ่มเติมกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้ชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตกรรมพลังงานลม โดยใช้ทุ่งกังหันลมใน
พื้นที่เป็นต้นทุนดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  2.10 ควรปรับปรุงแก้ไขวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาท้องถ่ิน สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่ ทันสภาพการที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

ท่ี  039/2560 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 
 
    โดยสมควรให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลร่มเกลา้ให้เป็นปจัจบุนั  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ 7 (1)  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส (8) วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 8 จึงให้ยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลร่มเกล้า          ที่ 
099/2559   ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2559   และแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายช่ือข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ประกอบด้วย 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
        1.  นายสำราญ จันปุ่ม นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 
        2.  นายสนุก สมตน รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
        3.  นายสมัย อาจวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
        4.  นายจินดา สมประสงค์ 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 มงคลเกตุ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
       11. นางเทียมจันทร์ มนต์ดี ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
       12. นายประมวล  ปัททุม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
           13. นายอาภรณ์ เนตรวงค์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
           14. นายนาลัย เสียงเย็น ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
           15. นายศรศิลป์ มาลาสาย ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
       16. นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขาฯ 
       17. นายธงชัย ธนพรภูวดล นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
 

/มีอำนาจหน้าที่... 
 
 

(ส าเนา) 
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มีอำนาจหน้าท่ี  ดังนี ้

1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
 1.1 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มี 

ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
 1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน 

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 
จังหวัด 

 1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินทีแถลงต่อสภาท้องถ่ิน 
 1.6 แผนชุมชน  
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคำนึงถึง 

สถานะทางการคลังของท้องถ่ิน และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
2. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 

จัดทำร่างแผนพัฒนา 
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม 2560  เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2560 

                         (ลงช่ือ)    สำราญ  จันปุ่ม 
                                           (นายสำราญ  จันปุ่ม) 
                                               นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า 
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คำสั่งเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

ท่ี  1066/ 2562 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลร่มกล้า 
 

 
 
 

     

  โดยสมควรปรับปรุงคำสั ่งเทศบาลตำบลร่มเกล้า เรื ่องแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลร่มเกล้า  ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เปิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
เจตนารมณ์แห่งระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  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  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  จึงยกเลิกคำสั่ง
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ที่ 220/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ลงวันที ่ 26 เมษายน 2562  และแต่งตั ้งบุคคลตามรายชื ่อข้างท้ ายนี้ เป็นคณะ
กรรมการฯ  ประกอบด้วย 

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

/มีอำนาจหน้าที่... 
 

มีอำนาจหนา้ท่ี 

(ส าเนา) 
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1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4) แต่งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ๒๕62  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

                 

      (ลงช่ือ) 
                        (นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ) 
                                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่
                     นายกเทศมนตรีตำบลรม่เกล้า 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผลและประเมินผล 
 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล คือใช้แบบสอบถาม  จำนวน  3  แบบ  ดังนี้ 
    แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแยกตามยุทธศาสตร์ 
    แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แบบภาพรวม 
    แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่  
 
 
 
คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มกีารเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป      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 
 (    ) ปริญญาตร ี (    ) สูงกว่าปริญญาตร ี            (    ) อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก (    ) รับราชการ (    ) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ            (    ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 (    ) รับจ้าง (    ) นักเรียน นักศึกษา            (    )  เกษตรกร 
 (    ) อื่น ๆ 
(ระบุ)....................................................................................................................... ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี  3/1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแยกตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หากให้ท่านประเมินความพงึพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การพัฒนา และสง่เสรมิการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีในแต่ละยุทธศาสตร์โดยให้คะแนนเตม็ 80  คะแนน  
(ข้อละ  10  คะแนน)   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านเท่าใด 
 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10  คะแนน)  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม (10  คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ (10 คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน(10คะแนน)  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  (10 คะแนน)  

 
 2.  ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตและการบรหิารบ้านเมืองท่ีด ี

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  (10  คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10  คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10  คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน(10 คะแนน)  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  (10  คะแนน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : เทศบาลตำบลร่มเกล้า   หน้า 101 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการจัดระเบยีบชุมชนสังคม 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  (10  คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10  คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10  คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน(10 คะแนน)  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  (10  คะแนน)  

 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  (10  คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10  คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10  คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน(10 คะแนน)  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  (10  คะแนน)  

 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  (10  คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10  คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10  คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน(10คะแนน)  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  (10  คะแนน)  
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 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

  (80  คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  (10  คะแนน)  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  (10  คะแนน)  
5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10  คะแนน)  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  (10  คะแนน)  
7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน(10คะแนน)  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  (10  คะแนน)  

 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม    
 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

 



นวตัวถิวีัฒนธรรมชนเผ่า นวตักรรมพลงังานสะอาด เพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื  

บนพื้นฐานการดำรงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

 

 

 

 

การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ-งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเกลา้ 

อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

โทร 0 4204 0227 

Email : romklao_muk@outlook.co.th 
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