
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

เรื่อง  การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ 2/2561 (รอบเมษายน – กันยายน 2561) 
====================== 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน พร้อมรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผน ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี
ละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  นั้น 

 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้รายงาน
การติดตามประเมินผลแผนฯ และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (รอบเมษายน – กันยายน 2561) ต่อคณะผู้บริหารแล้ว จึงขอประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ให้ประชาชนทราบ และผู้มีความ
สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 
(นายวิบูลย์    ทาไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งที่ 2/2561 (รอบเมษายน  - กันยายน 2561) 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่อง การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมากรพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง ดังนี้ 

 
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ (VISION) หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในอนาคตข้างหน้า การมองไปข้างหน้าด้วยความหวังตั้งใจ  และมีโอกาสเป็นไปได้ เพราะเราเชื่อว่าหากสภาพการณ์
ดังกล่าวเช่นโครงการต่างๆ ที่ส าคัญและมีประโยชน์ต่อประชากรเกิดขึ้น  แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าความพึงพอใจ
ของประชาชน หรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน  การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน  การกินดีอยู่ดี และการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ประเพณีวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่นที่
ควรอนุรักษ์ไว้ เป็นต้น  กล่าวอีกนัยหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียน  จากอดีตการแสดงความคิดเห็น 
การทุ่มเทความรู้ และประสบการณ์ (พิจารณาว่าองค์กรมีข้อเด่นข้อด้อยอะไรบ้าง) เพ่ือน ามาแก้ไขและพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น พิจารณาปัจจุบัน (พิจารณาว่าปัจจุบันองค์กรเป็นแบบใดคือมีบทบาทหน้าที่ในระดับใด)  พัฒนา
ตรงไหน มีความส าคัญมากน้อยเพียงใด  และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า “สรุปการก าหนดวิสัยทัศน์คือการตอบ
ค าถามว่า  ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 

จากสภาพทั่วไป  ข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญของท้องถิ่น และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ตลอดจนผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพในท้องถิ่น และการประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา      ใน
อนาคตของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และเป็นระบบแบบแผนที่วางไว้  โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ แล้วจึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ดังนี้ 
 

 
 
 

 

“ สามเมืองน่าอยู ่  กา้วสู่ประชาคมอาเซียน   นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง       
                  คู่เคียงธรรมาภิบาล   บริการสาธารณะเป็นเลิศ ” 



-2- 
 
สามเมืองน่าอยู่ มุ่งหวังให้ต าบลสามเมือง เป็นต าบลรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น ประชาชนมีความสามัคคี สงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมท้ังด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่ง
ทรัพยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับการด าเนินวิธีทาง
ของชีวิต เพื่อให้ได้ศักยภาพชีวิตที่ดีที่สุด 

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา ภาษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  กระจายรายได้ นอกจากนี้การใช้ภาษีเพ่ือกระจายความเจริญให้เท่า เทียม
กัน และการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาจะต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังให้ต าบลสามเมือง เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี “สู่ครัวโลก” 
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiemcy Ehilosophy) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต และ
ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภายและวิกฤติเพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

คู่เคียงธรรมาภิบาล  มุ่งหวังให้ต าบลสามเมือง  บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล  รวมถึงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ซึ่งก็คือ “การปกครอง
ประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน”  โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น “ร่วม
คิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ” การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อมุ่งสู่ “เมืองน่าอยู่  
น่าลงทุน” 

บริการสาธารณะเป็นเลิศ  มุ่งหวังให้ต าบลสามเมือง  ให้บริการสาธารณะที่ดี มีประสิทธิภาพ  โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) เพ่ือให้บริการสาธารณะ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชน 
และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  โดยด าเนินโครงการความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ 
 
ข.  พันธกิจ (Mission) 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาต าบลมุ่งสู่  “เมืองน่าอยู่  น่าลงทุน”  
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน 
๔. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข 
๕. ส่งเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๖. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนฟื้นฟู  
    “ ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่ ” อีกทั้งส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๗. ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๘. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาต าบลมุ่งสู่ 
    “ เมืองน่าอยู่  น่าลงทุน ” 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน 
๔. เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
๕. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
    เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น ตลอดจนฟ้ืนฟู “ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่” อีกท้ังส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๗. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
    สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๘. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร ์(Strategies) และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่  น่าลงทุน และ
บริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง 

เป้าหมาย 
ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุง รักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การวางผังเมืองท้องถิ่น และผังเมือง

รวมของจังหวัด  เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่  น่าลงทุน”  พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน  ตลอดจนการบริการสาธารณะครอบคลุม ทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา  
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า และทางระบายน้ าอย่างต่อเนื่อง จากที่ด าเนินการไว้เดิมให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป – มาสะดวก และขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
๒. ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค  โดยจัดให้มีไฟฟูาส่องสว่าง และขยายเขต

ไฟฟูาเพ่ือการเกษตร และหรือที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
๔. จัดให้มี และบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  

       ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของจ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน หรือการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ าให้

สามารถใช้งานได้ดี 
๒. ร้อยละของจ านวนการขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ า ขยายระบบประปาเพ่ิมข้ึน และครอบคลุมทั่วถึง 
๓. ร้อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ที่อยู่อาศัย ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบไฟฟูาส่อง

สว่างสาธารณะได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ครอบคลุมทั่วถึง 
๔. ร้อยละของจ านวนสถานที่พักผ่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ครอบคลุมทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร  
เป้าหมาย 
ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กิจการสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  โดยน าหลักการ 

อุดมการณ์สหกรณ์ เป็นแนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร  การเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
เช่น ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ฯลฯ  อีกทั้งการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลสามารถพ่ึงตนเองได้  ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก  

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กิจการสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  โดยน าหลักการ 

อุดมการณ์สหกรณ์มาปรับใช้ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของราษฎร เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าและอ่ืนๆ 
๓. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๔. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ลด

การใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของเกษตรกร มีผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมข้ึน 
๒. ชุมชนเข้มแข็ง  มีการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๔. ร้อยละของประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
๕. ร้อยละของเกษตรกรต้นทุนการผลิตลดลงสามารถพ่ึงตนเองได้  ลดการพึ่งพิงจากภายนอก   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  พัฒนาต าบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
สมานฉันท์ในท้องถิ่น  

เป้าหมาย 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ เด็ก สตรี และเยาวชนให้เข้าถึงการบริการ

ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  การจัดสวัสดิการชุมชน  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ภายใต้การมีส่วนร่วม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๒. เพ่ิมศักยภาพ และขยายโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ กลุ่มผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ 

และผู้พิการ  
๓. ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนา

หมู่บ้านและท้องถิ่น และส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี เด็ก เยาวชน  โดยการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง      
มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น ด้วยมิติทางวัฒนธรรม  ตลอดจนแรงงานในท้องถิ่นเพ่ือเตรียมยกระดับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๕. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  โดยส่งเสริมสนับสนุน
การรักษาความปลอดภัย ให้ชุมชนมีความปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข  โดยด าเนินการภายใต้
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นส าคัญ 

๖. การจัดระเบียบ ชุมชนหรือสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการรักษาความสะอาดของ
ถนน ทางเท้า ทางเดิน และที่สาธารณะ 

ตัวช้ีวัด 
๑. สามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสามเมือง และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ด้านสวัสดิการชุมชน 
๒. จ านวนผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน จากปีที่ผ่านมา 
๓. ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง  ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก มีการรวมกลุ่มเพ่ือ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และครอบครัวอบอุ่น 
๔. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 
๕. ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน “กินอ่ิม  นอนอุ่น” ชุมชนปลอด

อบายมุข ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมลดลง 
๖. ชุมชน หรือหมู่บ้าน สะอาด น่าอยู่ น่ามอง สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่บุกรุกที่สาธารณะ  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
เป้าหมาย 
ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยการเรียนรู้

การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาที่ถูกวิธี  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ตลอดจนให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง ครอบคลุม และทันเหตุการณ์  โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางการพัฒนา  
๑. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู

สมรรถนะทางด้านร่างกาย และจิตใจ อารมณ์ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
๒. ปูองกัน ระงับโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนเฝูาระวังโรคประจ าถิ่น 
๓. การพัฒนาชุมชน หรือหมู่บ้านไอโอดีน และพัฒนาสุขภาพประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
๔. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม.) 
ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
๒. ร้อยละของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อในท้องถิ่นลดลง 
๓. ร้อยละของประชาชนในต าบลไม่พบภาวะขาดสารไอโอดีน และมีความรู้ ความเข้าใจด้านการ

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
๔. ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) มีศักยภาพการท างานเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  พัฒนาศักยภาพต าบลเพื่อก้าวไปสู่ต าบลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี  
เป้าหมาย  
พัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนที่  ให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย สอดคล้องกับวิถีของชุมชน  พัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ตลอดจนท านุ บ ารุงพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป  รวมถึงส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

แนวทางการพัฒนา 
๑. การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา  โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด

การศึกษาปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดีของการจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
อนามัยเด็กนักเรียนให้มีพัฒนาการท่ีดีทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๒. พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบให้ 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย  โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ให้มีคุณภาพและ
คุณธรรมน าความรอบรู้  เข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการให้บริการแก่ประชาชน  โดยมีนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนประจ าต าบลเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๔. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
๕. ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ  โดยเน้นให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่าง

ในการออกก าลังกาย สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
ตัวช้ีวัด 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
๓. ร้อยละของประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
๔. ร้อยละของประชาชนทั่วไป มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน รู้เท่าทันโลก  เตรียมพร้อม

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๕. ร้อยละของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ได้รับการฟ้ืนฟู สืบสาน อนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

และลูกหลานสืบไป 
๖. ร้อยละกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีเวทีส าหรับการแสดงออก หรือท ากิจกรรมต่างๆ มี

สัมพันธภาพทีดี เกดิความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
เป้าหมาย  
ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน  ตลอดจนการบริหารจัดการการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  อีกทั้งฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และส่งเสริมการปลูกปุาชุมชนและที่สาธารณะ  โดยเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
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แนวทางการพัฒนา  
๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  โดยด าเนินโครงการที่

เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในการบริหารจัดการการก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด  
๑. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  
๒. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมเพ่ิมขึ้น 
๓. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗.  พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

เป้าหมาย 
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมขีดความสามารถในด้าน

การบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ  ให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
๒.  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และ

งบประมาณ  ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๓.  การส่งเสริม สนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น  

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  อันจะเป็นกลไกส าคัญท่ีจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่น และเปิดโอกาสเพ่ิมช่องทางให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของบุคลากรผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย ๑ หลักสูตรและปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละของคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ิมขึ้น 
๓. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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ค. การวางแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕61 (รอบเมษายน – กันยายน 2561) โดยเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและข้อมูลเอกสารการ
รายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด  ตลอดจนความพึงพอใจในการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  รวมทั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล       
สามเมือง  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยจะมีประเด็นการ
ติดตามและประเมินผล สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. 2564 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็น 
“เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน” และ
บริการสาธารณะครอบคลุม
ทั่วถึง 

 
 
 
 

62 

 
 
 
 

55,464,900 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

32,318,650 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

30,908,650 

 
 
 
 

59 

 
 
 
 

43,378,650 

 
 
 
 

237 

 
 
 
 

162,070,850 

๒. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
การเกษตร 

 
9 

 
1,380,000 

 
9 

 
1,330,000 

 
9 

 
1,330,000 

 
9 

 
1,330,000 

 
36 

 
5,370,000 

๓. พัฒนาต าบลให้เป็นเมืองแห่ง
สังคมคุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
เข้มแข็งภาคประชาชนและ
สมานฉันท์ในท้องถ่ิน 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

8,251,000 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

8,251,000 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

8,251,000 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

8,251,000 

 
 
 
 

88 

 
 
 
 

33,004,000 
๔. พัฒนาด้านสาธารณสุข 5 225,๐๐๐ 5 225,๐๐๐ 5 225,๐๐๐ 5 225,๐๐๐ 20 900,000 
๕. พัฒนาศักยภาพต าบลเพื่อ
ก้าวไปสู่ต าบลแห่งการเรียนรู้ 
และก้าวทันเทคโนโลย ี

 
 
 

20 

 
 
 

4,096,000 

 
 
 

20 

 
 
 

4,096,000 

 
 
 

20 

 
 
 

3,466,000 20 3,466,000 

 
 
 

80 

 
 
 

15,124,000 
๖. พัฒนาทรัพยากร-ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 
 

4 

 
 

140,๐๐๐ 

 
 

4 

 
 

140,๐๐๐ 

 
 

4 

 
 

140,๐๐๐ 

 
 

4 

 
 

140,๐๐๐ 

 
 

16 

 
 

560,000 
๗. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริม
ความเข้มแข็งในการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

3,637,000 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

3,597,000 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

3,597,000 25 3,597,000 

 
 
 
 

101 

 
 
 
 

14,425,000 

รวมท้ังสิ้น 148 73,193,900 143 49,957,650 143 47,917,650 144 60,387,650 578 231,456,850 
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ง. การจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามนโยบายการบริหารประเทศ  นโยบายของคณะผู้บริหาร และตามอ านาจ
หน้าที่ ที่กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

4.๑   รายรับ                  รับจริงปี ๒๕61 
4.1.1 หมวดภาษีอากร    รวม             1,178,345.00 

๑.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                           1,026,085.00 
๒.  ภาษีบ ารุงท้องที่                      64,347.00 
๓.  ภาษีปูาย                       87,913.00 

4.1.2 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม                 25,847.50 
๑  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                        727.50 
๒.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน                     2,580.00 
๓.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                        830.00 
๔.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์               61๐.๐๐ 
5.  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ                     - 
6.  ค่าปรับการผิดสัญญา                              - 
7.  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                  ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
8.  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                11,100.00 
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                           - 
๑0. ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ        
   - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน                 - 

4.1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม                         156,298.11 
๑.  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่         - 
๒.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                    155,393.11 
๓.  รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ                           905.๐๐ 

4.1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม                  10,900.00 
๑.  ค่าขายแบบแปลน                           5,900.00 
๒.  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ                        5,000.00 

4.1.5 หมวดภาษีจัดสรร    รวม           15,195,586.72 
๑. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                  494,732.95 
2.   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ                      8,682,917.42 
3.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙                          2,018,257.98 
4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                      97,246.39 
5.  ภาษีสุรา                              - 
6.  ภาษีสรรพสามิต                 3,429,510.22 
7.  ค่าภาคหลวงแร่                      49,443.78 
8.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                     26,782.98 
9.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              396,695.00 
10.  ภาษีจัดสรรอื่นๆ       
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม          13,509,526.00 
๑.  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า      13,509,526.00 

รวมทั้งสิ้น         30,076,503.33 
 

4.๒  รายจ่าย                จ่ายจริงปี ๒๕61 
4.๒.๑  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป                7,942,621.33 

๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป                7,630,909.33 
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                  311,712.00 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม               8,133,638.76 

๑.  แผนงานการศึกษา                 4,880,548.72 
๒.  แผนงานสาธารณสุข                   415,877.83 
๓.  แผนงานสังคมสงเคราะห์                          1,333,509.00 
๔.  แผนงานเคหะและชุมชน                 1,176,303.21 
๕.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     50,400.00 
๖.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ                 277,000.00 

 
ด้านการเศรษฐกิจ                          1,919,386.00 

๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                1,837,596.00 
๒.  แผนงานการเกษตร                      81,790.00 

 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน                          7,251,023.00 

๑.  แผนงานงบกลาง                  7,251,023.00 
รวมทั้งสิ้น                    25,246,669.09 

 
4.2.2 รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย                         

๑.  งบกลาง                          7,251,023.00 
๒.  งบบุคลากร                          9,824,786.00 
     - หมวดเงินเดือน (ฝุายการเมือง)               2,225,520.00 
     - หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า)               7,599,266.00 
     - หมวดค่าจ้างชั่วคราว                           - 
๓.  งบด าเนินงาน                          4,427,069.88 
     - หมวดค่าตอบแทน                      60,140.00 
     - หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ                4,135,299.77 
     - หมวดค่าสาธารณูปโภค                   231,630.11 
๔.  งบลงทุน                          2,406,096.00 
     - หมวดค่าครุภัณฑ์                    233,500.00 
     - หมวดค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง               2,172,596.00 
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๕.  งบรายจ่ายอื่น                     18,000.00 
๖.  งบเงินอุดหนุน                1,319,694.21 

รวมทั้งสิ้น                            25,246,669.09 
 
จ. ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแบบบูรณา
การ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ น่า
ลงทุน” และบริการสาธารณะครอบคลุม
ทั่วถึง 

 
 

11 

 
 

13.75 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

11 

 
 

13.75 

๒. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 5 6.25 - - 1 1.25 6 7.50 
๓. พัฒนาต าบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งภาค
ประชาชน และสมานฉันท์ในท้องถิ่น 

 
15 

 
18.75 

 
- 

 
- 

 
5 

 
6.25 

 
20 

 
25.00 

๔. พัฒนาด้านสาธารณสุข 3 3.75 - - 1 1.25 4 5.00 
๕. พัฒนาศักยภาพต าบล เพ่ือก้าวไปสู่
ต าบลแห่งการเรียนรู้และก้าวทัน
เทคโนโลยี 

 
13 

 
16.25 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1.25 

 
14 

 
17.50 

๖. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 
4 

 
5.00 

 
- 

 
- 

 
 - 

 
 - 

 
4 

 
5.00 

๗. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งใน
การปูองกันปราบปรามการทุจริต 

 
15 

 
18.75 

 
- 

 
- 

 
6 

 
7.50 

 
21 

 
26.25 

รวมทั้งสิ้น 66 82.50 - - 14 17.50 80 100 
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๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (คลัง)  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 

โอนเพิ่ม
ระหว่าง

ปี 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน” และ
บริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง 

 
11 

 
1,718,300 

 
23,200 

 
1,721,014.21 

 
98.83 

๒. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 6 180,000 - 101,825 56.57 
๓. พัฒนาต าบลให้เป็นเมืองแห่งสังคมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชน และ
สมานฉันท์ในท้องถิ่น 

 
20 

 
7,507,000 

 
- 

 
6,896,522 

 
91.87 

๔. พัฒนาด้านสาธารณสุข 4 130,000 - 105,500 81.15 
๕. พัฒนาศักยภาพต าบล เพ่ือก้าวไปสู่ต าบล
แห่งการเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี 

 
๑4 

 
3,035,400 

 
- 

 
2,727,345.12 

 
89.85 

๖. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 
4 

 
9๐,๐๐๐ 

 
- 

 
77,165 

 
85.74 

๗. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริต 

 
21 

 
1,096,000 

 
2,000 

 
691,404 

 
62.97 

รวมทั้งสิ้น 80 13,756,700 25,200 12,320,775.33 89.40 
 
5.1  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณท่ี

ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น ร้อย
ละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 1)    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนวัดบ้านสามเมือง-หนองใหญ่ หมู่ที่ 1 160,000 159,500 99.69 
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 160,000 159,500 99.69 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกบ้านนายสมพงษ-์หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 116,000 115,000 99.14 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายสิทธิชัย-แยกบ้านนายหมายอินทร์ 
หมู่ที่ 6 160,000 159,000 99.38 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสมพงษ์ ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-  
บัวใหญ่ หมู่ที่ 9 160,000 159,000 99.38 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นตะคร้อ-บ้านสามเมือง หมู่ที่ 10 160,000 159,500 99.69 
โครงการซ่อมแซม บ ารุง รักษาถนนประจ าปภีายในเขต อบต.สามเมอืง 316,300 306,200 98.81 
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ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณท่ี

ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น ร้อย
ละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 1)    
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคบัวใหญ่ (ซ่อมแซม บ ารุง รักษาไฟฟูาสาธารณะฯ) 100,000 95,209.67 95.21 
ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ าบ้านนายคมพร-นายผดุงศักดิ์ หมู่ที่ 4 73,200 73,104.54 99.87 

รวม 1,405,500 1,386,014.21 98.61 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 7) 
โครงการปูกระเบื้องห้องอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง 15,000 15,000 100 
โครงการปูกระเบื้องห้องอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก-โนนส าราญ 25,000 25,000 100 

รวม 40,000 40,000 100 
รวมทั้งสิ้น 1,445,500 1,426,014.21 98.65 

 

5.2  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณท่ี

ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น ร้อย
ละ 

ด้านบริหารทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 7)    
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ส านักปลดั) 15,000 15,000 100 
จ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป (กองคลัง) 40,000 0 0 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 7)    
โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาภัยแล้งภายในเขต อบต.สามเมือง  196,800 194,800 98.98 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.สามเมือง 385,096 385,096 เบิกตัดป ี

รวมท้ังสิ้น 636,896 594,896 93.41 
 

5.3  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 (จ่ายขาดจากเงินสะสม) 
  

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 7)    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดบา้นสามเมือง – หนองใหญ่  1,039,000 684,000 65.83 
โครงการล้อมรั้วรอบหนองเผนิก บ้านแฝก-โนนส าราญ 750,000 647,500 86.33 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนางอรุณ ลึกกลาง ถึง สามแยกหนองขวาง หมู่ 5 
บ้านโนนกอก 316,000 314,000 99.37 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายสิทธิชัย-แยกบ้านนายหมายอินทร์ หมู่ที่ 6 345,000 343,000 99.42 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานางสมพงษ์ ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่    
หมู่ที่ 9 303,000 301,000 99.34 

รวมท้ังสิ้น 2,753,000 2,289,500 83.16 
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 ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่งาน
นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เพ่ือจะได้พิจารณา วางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่         เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

(นายวิบูลย์   ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


