
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

============================ 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนใน เรื่อง การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผล    
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ดังนี้ 

 

ก. วสิยัทศัน ์ 
“ สามเมืองเขม้แขง็  แหล่งขา้วพนัธ์ุดี 

มีผา้ไหมชนะเลิศ  ก่อเกิดธรรมาภิบาล ” 
 

สามเมืองเขม้แข็ง  มุ่งหวังให้ต าบลสามเมือง  เป็นต าบลที่รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประชาชนมีความสามัคคี สงบสุข ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขพลานามัย แข็งแรง การ
คมนาคม โทรคมนาคม ไฟฟ้า สะดวกท่ัวถึง มีการศึกษาดี มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย และปลอดภาวะเป็นพิษ สะอาด 
สวยงาม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และยั่งยืน 

 

แหล่งขา้วพนัธ ุดี์  มุ่งหวังให้ต าบลสามเมือง  เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี  มีคุณภาพ และพัฒนา
พันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว  โดยมุ่งเน้นการพ่ึงตนเองให้มากที่สุด 

 



มีผา้ไหมชนะเลิศ  มุ่งหวังให้ต าบลสามเมือง  เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดี และเป็นศูนย์เรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่สินค้า OTOP ระดับห้าดาว 

 

ก่อเกิดธรรมาภิบาล  มุ่งหวังให้ต าบลสามเมือง  มีการบริหารการปกครอง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ข. พนัธกิจ (MISSION) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ก าหนดพันธกิจในการด าเนินงาน  ๖  ประการ ดังนี้ 
๑. การพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม

แนวพระราชด าริ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ดีต่อไป 
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับแนวทางการพัฒนาอ่ืนๆ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมน่าอยู่ ห่างไกลยาเสพติด 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการ สิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าไหม และหมู่บ้านท่องเที่ยว 

 

ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้วางแนวทางการด าเนินงานที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  การพัฒนาด้านบุคลากร และองค์กร 

 
 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๑.  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง รักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การวางผังเมืองในท้องถิ่น และผัง
เมืองรวมของจังหวัด  พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ให้มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ อีกท้ังยังสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ อีกด้วย 
 แนวทางการพัฒนา 



 ๑. แนวทางการจัดให้มี และบ ารุง รักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงดูแลรักษาในเขต
ต าบล 
 ๒. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน 
 ๓. แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีไฟส่องสว่างตามทางสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หรือ
ที่อยู่อาศัย  
 ๔. แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีสถานที่เพ่ือนันทนาการ และการออกก าลังกายในชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
 ๒. จ านวนปริมาณการขยายระบบประปาครบทุกครัวเรือน 
 ๓. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ที่อยู่อาศัย และระบบไฟฟ้าตามทางสาธารณะ  
 ๔. จ านวนสถานที่พักผ่อนเพ่ิมข้ึนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ ๒.  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  ทั้งจากการท าเกษตรอุตสาหกรรม 
และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในต าบลสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาคุณภาพการผลิต 
 ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพ่ิมมากขึ้น 
 ๓. แนวทางการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 ๔. แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการ 
 ๕. แนวทางการพัฒนาระบบความคิด ให้สอดคล้องกับภาวะโลกเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนปริมาณการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ และจ านวนต้นทุนในการผลิตลดลงร้อยละ ๒๐ 
 ๒. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตีที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 ๓. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกครัวเรือน 
 ๔. มีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเพ่ิมมากข้ึน 
 ๕. มีการบริหารจัดการแบบผสมผสาน และน าเทคโนโลยีมาผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่ 
 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๓.  การพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชีวิต และสาธารณสขุ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV  ให้เข้าถึงการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การจัดสวัสดิการชุมชน  โดยให้ชุมชนเข้า



มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  พร้อมทั้งประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุขภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 ๒. แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างทั่งถึง มีคุณภาพ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๔. แนวทางการพัฒนาความมั่งคงของชาติ และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ดีขึ้น และผู้ติดเชื้อ HIV ลดลง 
 ๒. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
 ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการชุมชน 
 ๔. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ด้วยกันอย่างสงบ 
 ๕. เยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลยาเสพติด  ชุมชนปลอดอบายมุข 
 ๖. ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมลดลงร้อยละ ๑๐ 
 
 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ ๔.  การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และนนัทนาการ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนที่  ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของแต่ละชุมชน เพ่ือ
พัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ และท่ังถึง พร้อมบ ารุงพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ต่อไป  รวมถึงการส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทางการพัฒนาการจัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่งถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาทุกรูปแบบตามความสนใจ หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน 

 ๒. แนวทางการพัฒนากิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. แนวทางการพัฒนา กีฬา นันทนาการ กิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนต้องได้รับการส่งเสริม 
 ๔. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชนทุกระดับ 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 



 ๒. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมากขึ้น 
 ๓. กลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นท่ี มีเวทีส าหรับการแสดงออก หรือท ากิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 ๔. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สังคมเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันมากข้ึน 
 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๕.  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม และการสง่เสรมิการท่องเท่ียว 

 เป้าหมาย 
 เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  โดยเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความหวงแหวงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่
ไว้เพ่ือลูกหลานต่อไป 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทางการพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ท าให้น้ าเสียในชุมชน 
 ๒. แนวทางการพัฒนาการบ ารุงรักษา การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๓. แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่
แล้วให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้การปรับปรุง เพ่ิมมากข้ึนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๒. จ านวนนักท่องเที่ยว และประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ ๑๐ 
 ๓. พ้ืนที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑๐ 
 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ ๖.  การพฒันาดา้นบคุลากร และองคก์ร 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของผู้บริหาร  
องค์กรมีความทันสมัย  มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาในด้านการบริการประชาชน และการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลสามเมือง 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทางการพัฒนาการประสิทธิภาพของบุคลากร 
 ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
 ๓. แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบองค์กร  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
 ตัวช้ีวัด 



 ๑. การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร และประสิทธิภาพการท างาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๑๐ 
 ๒. ศักยภาพขององค์กรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 ๓. ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมการวางแผน การจัดท าแผน การตรวจสอบ เพิ่มมากข้ึนร้อยละ  ๑๐ 
 

ง. การวางแผนงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) รวม ๓๑๓ โครงการงบประมาณ  
๙๖,๘๑๐,๑๘๐.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร ์

พ.ศ.  ๒๕๕๖ พ.ศ.  ๒๕๕๗ พ.ศ.  ๒๕๕๘ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๒๗ ๑๖,๖๓๔,๐๐๐ ๓๗ ๒๗,๗๑๒,๗๕๐ ๕๗ ๒๒,๒๐๔,๔๓๐ ๑๒๑ ๖๖,๕๕๑,๑๘๐ 

๒. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

๑ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๑๗๐,๐๐ ๓ ๒๓๐,๐๐๐ ๗ ๔๗๐,๐๐๐ 

๓. การพัฒนา
ด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต 
และสาธารณสุข 

๑๗ ๔,๗๒๘,๐๐๐ ๑๔ ๕,๐๑๘,๐๐๐ ๒๒ ๖,๕๒๘,๐๐๐ ๕๓ ๑๖,๒๗๔,๐๐๐ 

๔. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

๓๑ ๒,๘๘๗,๐๐๐ ๒๓ ๓,๑๖๑,๐๐๐ ๒๒ ๓,๑๓๑,๐๐๐ ๗๖ ๙,๑๗๙,๐๐๐ 

 
ยุทธศาสตร ์

พ.ศ.  ๒๕๕๖ พ.ศ.  ๒๕๕๗ พ.ศ.  ๒๕๕๘ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๕. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสรมิการ

๒ ๔๐,๐๐๐ ๖ ๘๐,๐๐๐ ๕ ๔๖๓,๐๐๐ ๑๓ ๕๘๓,๐๐๐ 



 

จ. การจัดท างบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตามนโยบายการบริหารประเทศ  นโยบายของคณะผู้บริหาร และตาม
อ านาจหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

 

๕.๑   รายรับ                รับจริงปี ๒๕๕๖ 
หมวดภาษีอากร     รวม             ๙๐๖,๕๒๔.๔๓ 

๑.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 ๘๒๑,๐๖๑.๕๐ 
๒.  ภาษีบ ารุงท้องที่                    ๕๘,๖๘๓.๙๓ 
๓.  ภาษีป้าย                     ๒๖,๗๗๙.๐๐ 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  รวม               ๖๔,๕๕๓.๘๐ 
๑  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                      ๘๑๔.๘๐ 
๒.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน                   ๑,๒๘๐.๐๐ 
๓.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                 ๓๑,๒๕๕.๐๐ 
๔.  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล                   ๕,๐๐๐.๐๐ 
๕.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์        - 
๖.  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ          - 
๗.  ค่าปรับการผิดสัญญา                   ๒๐,๓๐๔.๐๐ 
๘.  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย      - 
๙.  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                ๕,๓๐๐.๐๐ 
๑๐. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร       - 
๑๑. ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 
   - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน                      ๖๐๐.๐๐ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม             ๑๔๔,๗๒๖.๕๗ 
๑.  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                        ๒๑๐.๐๐ 
๒.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                 ๑๔๔,๕๑๖.๕๗ 
๓.  รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ         - 

 
รายรับ              รับจริงปี ๒๕๕๖ 

 

ท่องเที่ยว 
๖. การพัฒนา
ด้านบุคลากร 
และองค์กร 

๒๕ ๑,๗๙๑,๐๐๐ ๑๑ ๑,๔๐๖,๐๐๐ ๗ ๕๕๖,๐๐๐ ๔๓ ๓,๗๕๓,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐๓ ๒๖,๑๕๐,๐๐๐ ๙๔ ๓๗,๕๔๗,๗๕๐ ๑๑๖ ๓๓,๑๑๒,๔๓๐ ๓๑๓ ๙๖,๘๑๐,๑๘๐ 



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม      ๘๘,๓๖๘.๐๐ 
๑.  ค่าขายแบบแปลน          ๕๗,๗๐๐.๐๐ 
๒.  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ         ๓๐,๖๖๘.๐๐ 
 

หมวดภาษีจัดสรร    รวม        ๑๓,๙๑๓,๖๑๕.๑๔ 
๑.  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ                   ๘,๗๗๔,๙๒๔.๐๙ 
๒.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙              ๑,๘๑๕,๐๕๕.๑๖ 
๓.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                    ๙๐,๒๕๑.๙๖ 
๔.  ภาษีสุรา                   ๗๓๕,๔๔๔.๐๒ 
๕.  ภาษีสรรพสามิต               ๑,๖๐๗,๘๗๐.๕๒ 
๖.  ค่าภาคหลวงแร่                    ๓๑,๑๓๔.๐๑ 
๗.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                   ๖๖,๒๗๘.๓๘ 
๘.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน            ๗๙๒,๖๕๗.๐๐ 
๙.  ภาษีจัดสรรอืน่ๆ           - 

 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม           ๕,๖๖๑,๘๒๓.๐๐ 
๑.  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า       ๕,๖๖๑,๘๒๓.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น        ๒๐,๗๗๙,๖๑๐.๙๔ 
 

๕.๒  รายจ่าย              จ่ายจริงปี ๒๕๕๖ 
๕.๒.๑  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป              ๖,๗๙๘,๑๓๓.๐๐ 

๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป              ๖,๕๘๘,๑๓๓.๐๐ 
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม             ๔,๖๗๒,๑๖๓.๕๐ 
๑.  แผนงานการศึกษา               ๒,๗๕๓,๑๖๓.๕๐ 
๒.  แผนงานสาธารณสุข                 ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ 
๓.  แผนงานสังคมสงเคราะห์                   ๙๗,๐๐๐.๐๐ 
๔.  แผนงานเคหะและชุมชน              ๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๕.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        - 
๖.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ              ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ 

 

ด้านการเศรษฐกิจ                       ๑,๗๖๗,๗๐๐.๐๐ 
๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             ๑,๖๘๖,๗๐๐.๐๐ 
๒.  แผนงานการเกษตร                    ๘๑,๐๐๐.๐๐ 



 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน                 ๖๘๖,๖๓๗.๐๐ 
๑.  แผนงานงบกลาง                  ๖๘๖,๖๓๗.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น                 ๑๓,๙๒๔,๖๓๓.๕๐ 
๕.๒.๒  รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย                    จ่ายจริงปี ๒๕๕๖ 

๑.  งบกลาง                ๖๘๖,๖๓๗.๐๐ 
๒.  งบบุคลากร                      ๕,๒๘๗,๗๙๒.๐๐ 
     - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า           ๔,๗๘๔,๖๖๓.๐๐ 
     - หมวดค่าจ้างชั่วคราว               ๕๐๓,๑๒๙.๐๐ 
๓.  งบด าเนินงาน                      ๕,๑๕๑,๔๒๔.๕๐ 
     - หมวดค่าตอบแทน             ๑,๐๖๐,๘๕๙.๐๐ 
     - หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ            ๓,๙๔๕,๓๔๓.๐๒ 
     - หมวดค่าสาธารณูปโภค               ๑๔๕,๒๒๒.๔๘ 
๔.  งบลงทุน                       ๑,๘๖๐,๗๘๐.๐๐ 
     - หมวดค่าครุภัณฑ์                ๑๗๔,๐๘๐.๐๐ 
     - หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง           ๑,๖๘๖,๗๐๐.๐๐ 
๕.  งบรายจ่ายอ่ืน         - 
๖.  งบเงินอุดหนุน               ๙๓๘,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น               ๑๓,๙๒๔,๖๓๓.๕๐ 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพ้ืนที่  ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน
พ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได ้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๑๒ ๑๖.๔๔   ๔ ๕.๔๘ ๑๖ ๒๑.๙๒ 

๒. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๒ ๒.๗๔   - - ๒ ๒.๗๔ 

๓. การพัฒนาดา้นสังคม คุณภาพ
ชีวิต และสาธารณสุข 

๑๓ ๑๗.๘๑   ๓ ๔.๑๑ ๑๖ ๒๑.๙๒ 



๔. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 

๑๖ ๒๑.๙๒   ๖ ๘.๒๒ ๒๒ ๓๐.๑๔ 

๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๑ ๑.๓๗   ๑ ๑.๓๗ ๒ ๒.๗๔ 

๖. การพัฒนาดา้นบุคลากร และ
องค์กร 

๑๔ ๑๙.๑๘   ๑ ๑.๓๗ ๑๕ ๒๐.๕๕ 

รวม ๕๘ ๗๙.๔๕   ๑๕ ๒๐.๕๕ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (คลงั) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๑๒ ๑,๗๖๓,๗๐๐.๐๐ ๑,๖๐๘,๗๐๐.๐๐ ๒๘.๕๑ 
๒. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๒ ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ ๓.๗๐ 
๓. การพัฒนาดา้นสังคม คุณภาพชีวิต และ
สาธารณสุข 

๑๓ ๖๒๒,๐๐๐.๐๐ ๕๙๐,๓๕๒.๐๐ ๑๐.๔๖ 

๔. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 

๑๖ ๒,๕๕๓,๒๓๘.๐๐ ๒,๒๕๐,๓๐๕.๙๕ ๓๙.๘๘ 

๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๕ 

๖. การพัฒนาดา้นบุคลากร และองค์กร ๑๔ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗.๘๐ 
รวมทั้งสิ้น ๕๘ ๕,๖๔๒,๙๓๘.๐๐ ๕,๑๑๘,๓๕๗.๙๕ ๙๐.๗๐ 

 
ทั้งนี ้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ

ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  โปรดแจ้งความประสงค์
ได้ที่งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  เพ่ือจะได้พิจารณา วางแผน
พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป  

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ   ณ  วันที่       เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



(นายวิบูลย์    ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 




