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สว่นท่ี ๓  
 

ผลการด าเนินงาน 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามเมือง 
 

๑.  การตดิตามผลการด าเนนิงานองคก์ารบริหารสว่นต าบลสามเมือง 
 

๒.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร ์
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ส่วนท่ี  ๓ 

ผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗) โดยเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและข้อมูล
เอกสารการรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด   ตลอดจนความพึงพอใจในการด าเนินงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  รวมทั้งจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยจะ
มีประเด็นการติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

๑. การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
๒. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๑.  การติดตามผลการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามเมือง 
เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ดังนี้ 
๑. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
๒. รายงานผลการด าเนินงาน  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 

 
ยุทธศาสตร ์

พ.ศ.  ๒๕๕๗ พ.ศ.  ๒๕๕๘ พ.ศ.  ๒๕๕๙ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน ๒๙ ๗,๔๐๔,๒๕๐ ๓๒ ๗,๔๖๐,๗๘๐ ๓๑ ๖,๕๕๘,๙๕๐ ๙๒ ๒๑,๔๒๓,๙๘๐ 
๒. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ ๓ ๒๖๐,๐๐๐ ๕ ๒๙๐,๐๐๐ ๓ ๒๖๐,๐๐๐ ๑๑ ๘๑๐,๐๐๐ 
๓. การพัฒนาดา้น
สังคม คุณภาพ
ชีวิต และ
สาธารณสุข ๑๘ ๕,๓๗๑,๐๐๐ ๑๘ ๕,๓๘๖,๐๐๐ ๑๗ ๕,๓๕๑,๐๐๐ ๕๓ ๑๖,๑๐๘,๐๐๐ 
๔. การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และนนัทนาการ ๒๓ ๖,๖๔๒,๐๐๐ ๒๓ ๖,๕๖๒,๐๐๐ ๒๒ ๖,๕๔๒,๐๐๐ ๖๘ ๑๙,๗๔๖,๐๐๐ 
๕. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม ๗ ๓๑๐,๐๐๐ ๗ ๓๑๐,๐๐๐ ๖ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๙๒๐,๐๐๐ 
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๔. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๘ ๑๐.๐๐ - - ๑ ๑.๒๕ ๙ ๑๑.๒๕ 
๒. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๓ ๓.๗๕ - - - - ๓ ๓.๗๕ 
๓. การพัฒนาดา้นสังคม คุณภาพชีวิต 
และสาธารณสุข ๑๔ ๑๗.๕๐ - - ๔ ๕.๐๐ ๑๘ ๒๒.๕๐ 
๔. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๓ ๑๖.๒๕ - - ๔ ๕.๐๐ ๑๗ ๒๑.๒๕ 
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ๓ ๓.๗๕ - - ๓ ๓.๗๕ ๖ ๑.๕๘ 

๖. การพัฒนาดา้นบุคลากร และองค์กร ๒๔ ๓๐.๐๐ - - ๓ ๓.๗๕ ๒๗ ๓๓.๗๕ 

รวม ๖๕ ๘๑.๒๕   ๑๕ ๑๘.๗๕ ๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (คลัง)  

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

โอนเพิ่ม
ระหว่างป ี

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๙ ๒,๒๒๖,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ๑,๖๒๓,๒๑๕.๐๐ ๗๒.๙๒ 
๒. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๓ ๒๑๐,๐๐๐ - ๙๑,๐๔๐.๐๐ ๔๓.๓๕ 
๓. การพัฒนาดา้นสังคม คุณภาพชีวิต และ
สาธารณสุข ๑๘ ๖๔๖,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ ๕๔๔,๑๒๕.๐๐ ๘๔.๒๓ 

๔. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๗ ๓,๒๔๕,๔๔๐ 

 
- ๒,๖๗๗,๓๘๙.๔๐ ๘๒.๕๐ 

๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๖ ๑๓๐,๐๐๐ 

 
- ๗๘,๓๐๐.๐๐ ๖๐.๒๓ 

๖. การพัฒนาดา้นบุคลากร และองค์กร ๒๗ ๑,๗๕๘,๕๐๐ - ๑,๕๘๖,๒๖๒.๐๐ ๙๐.๒๑ 

ชาติสิง่แวดล้อม 
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
๖. การพัฒนาดา้น
บุคลากร และ
องค์กร ๔๑ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๓๓ ๑,๗๕๕,๐๐๐ ๓๑ ๑,๕๐๑,๐๐๐ ๑๐๕ ๕,๐๖๖,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ ๒๑,๗๙๗,๒๕๐ ๑๑๘ ๒๑,๗๖๓,๗๘๐ ๑๑๐ ๒๐,๕๑๒,๙๕๐ ๓๔๙ ๖๔,๐๗๓,๙๘๐ 
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รวมทั้งสิ้น ๘๐ ๘,๒๑๕,๙๔๐ ๑๙๗,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๓๓๑.๔๐ ๘๐.๓๔ 
 

๕.๑  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
๑. โครงการขยายถนน คสล.สายกิ่งไผ่บา้นโนนส าราญ หมู่ที่ ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๘,๕๐๐ ๙๙.๔๐ 
๒. โครงการถมดินสระมน บ้านแฝก หมู่ที่ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๘,๕๐๐ ๙๙.๔๐ 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ    
๑. โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ (พ.ศ. 
๒๕๕๗) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  คร้ังที่ ๓๓ (พ.ศ. 
๒๕๕๘) ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านบุคลากร และองค์กร    
๑. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพืน้หรือแขวน        
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทีย ู ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๑๐๐ 
๒. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพืน้หรือแขวน        
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีย ู ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๑๐๐ 

๓. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพืน้หรือแขวน        
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทีย ู ๓๗,๐๐๐ ๓๖,๖๐๐ ๙๘.๙๒ 

รวมทั้งสิ้น ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๔,๖๐๐ ๙๙.๔๘ 

 
๕.๒  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (จ่ายขาดจากเงินสะสม) 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบา้นสามเมือง (จากนา
นายรวง - บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๑) ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๙๙.๕๐ 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเมือง ซอยศิวิไล หมู่ที่ ๒ ๔๒,๗๐๐ ๔๒,๖๐๐ ๙๙.๗๗ 
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเมือง ซอยวัฒนา หมู่ที่ ๒ ๓๔,๗๐๐ ๓๔,๗๐๐ ๑๐๐ 
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเมือง ซอยสุขสว่าง หมูท่ี่ ๒ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๔๐๐ ๙๙.๕๕ 
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางทองลา หมู่ที่ ๓ ๔๒,๗๐๐ ๔๒,๒๐๐ ๙๘.๘๓ 
๖. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บริเวณหน้าบ้านนายเคน หมู่ที่ ๓ ๕๖,๙๐๐ ๕๖,๔๐๐ ๙๙.๑๒ 
๗. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บริเวณหน้าบ้านนางมะลิ  หมู่ที่ ๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๙๙.๕๐ 
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๘. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนา้บา้นนายเจิมศิล หมู่ที่ ๕ 
    -  สายสามแยกบา้นนายชัยยันต์ เพ็ชรนอกหมู่ที่ ๕ ๙๙,๘๐๐ ๙๙,๔๐๐ ๙๙.๖๐ 
๙. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายข้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๙๙.๕๐ 
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะกุดขอนถึง (ถนนสาย สีดา - 
บัวใหญ่) ทต.สีดา หมู่ที่ ๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๙๙.๕๐ 
๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านตะคร้อ - บ้านหนอง
แสง ต.บัวลาย  หมู่ที่ ๑๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๐,๕๐๐ ๙๙.๑๘ 
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบา้นแฝก - บ้านโนน
สมบูรณ ์หมู่ที่ ๓,๖ ๑,๒๐๒,๐๐๐ ๗๑๔,๙๐๐ ๕๙.๔๘ 
๑๓. โครงการซ่อมแซมคูคันดินล าห้วยยางบา้นตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๘,๕๐๐ ๙๘.๗๒ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๑,๓๐๐ ๑,๕๐๙,๖๐๐ ๗๕.๔๓ 

 
 
 
 
 
๒.  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๒.๑  การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  โดยจะท า

การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
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๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  

 

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

๒.๒  การประเมินตนเอง 
เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสามเมือง  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน      ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการด าเนินงาน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่
ในแผน 

ที่ได้
ปฏิบัติ 

ที่อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๙ ๘ - ๘๘.๘๙ 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓ ๓ - ๑๐๐.๐๐ 
๓. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข ๑๘ ๑๔ - ๗๗.๗๘ 
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๑๗ ๑๓ - ๗๖.๔๗ 
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และนันทนาการ 
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๖ ๓ - ๕๐.๐๐ 

๖. การพัฒนาด้านบุคลากร และองค์กร ๒๗ ๒๔ - ๘๘.๘๙ 
รวม ๘๐ ๖๕ - ๘๑.๒๕ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




