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สว่นท่ี สว่นท่ี ๒๒  

 

ขอ้มลูทัว่ไป 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามเมือง 
 
๑.  ขอ้มลูทัว่ไปขององคก์ารบริหารสว่นต าบลสามเมือง 
 

๒.  อ านาจ หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 

๓.  โครงสรา้งการบริหารงานขององคก์ารบริหารสว่นต าบลสามเมือง 
 

๔.  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

๕.  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ส่วนท่ี  ๒ 

ขอ้มลูทั่วไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 

๑. ขอ้มูลทั่วไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
   ประวติัต าบล 

ต ำบลสำมเมือง  เดิมตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยจัดตั้งเป็นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง  ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และประกำศ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๒ ง  ประกำศวันที่ ๒๕  ธันวำคม  ๒๕๓๙  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๒๓  กุมภาพันธ์   พ .ศ .  ๒๕๔๐  ต่อมำได้แบ่ ง เขตกำรปกครองจำกอ ำ เภอบัว ใหญ่  ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอสีดำ  และประกำศ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง  ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๔๐  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นต้นมำ  ต ำบลสำมเมืองตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ ำเภอสีดำ 

 

ชนกลุ่มแรกเป็นคนไทยโครำชได้เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนสำมเมือง และมีคนไทยอีสำนอพยพมำจำก
จังหวัดมหำสำรคำมมำตั้งถิ่นฐำนรวมอยู่ด้วย  ได้น ำเอำขนบธรรมเนียมประเพณีของชำวอีสำนมำเผยแพร่จวบ
จนถึงทุกวันนี้ ในสมัยก่อนต ำบลสำมเมือง เป็นต ำบลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้ำวอู่น้ ำ มีทรัพยำกรธรรมชำติ  อยู่
มำกมำย มีล ำน้ ำที่ใสสะอำดไหลอยู่ตลอดปี ในปัจจุบันนี้เรียกว่ำ “ล าห้วยยาง” 
 

   ท่ีตัง้ส านกังาน 
ตั้งอยู่เลขที่  ๓๖ หมู่ที่  ๔  ต ำบลสำมเมือง  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  หมำยเลขโทรศัพท์/

โทรสำร  ๐ – ๔๔๓๐ – ๓๑๓๘ 
 
สภาพทั่วไป 

ท่ีตัง้อาณาเขต 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง  เป็นต ำบลที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ ำเภอสีดำ  
ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๖ หมู่ที่ ๔  บ้ำนโนนส ำรำญ  ต ำบลสำมเมือง  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  มีพ้ืนทีต่ิดทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๒  ถนนมิตรภำพ – หนองคำย  ระยะทำงห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอสีดำประมำณ  ๗  กิโลเมตร  
ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ ๘๖  กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดขอนแก่น ๑๐๐  กิโลเมตร และห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร ๓๔๐  กิโลเมตร  มีพื้นที่รวมประมาณ  ๒๔.๘๘  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอำณำเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต ำบลเมืองพะไล  กิ่งอ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสมีำ  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจำกก่ึงกลำงล ำห้วยยำงทำงทิศตะวันตกของบ้ำนหลบทุ่มบริเวณพิกัด  T 
C ๓๓๙๒๘๕  ไปทำงทิศใต้ตำมล ำห้วยยำงจดคันนำทำงทิศตะวันออกบ้ำน
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ตะคร้อบริเวณพิกัด T C ๓๔๑๒๗๘  ไปทำงทิศตะวันออกตำมคันนำจดทำง
สำธำรณะหนองหว้ำ – บ้ำนแฝกทำงทิศเหนือของบ้ำนแฝกบริเวณพิกัดที่ T C 
๓๖๙๒๗๙  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมทำงสำธำรณะหนองหว้ำ – 
บ้ำนแฝก  จดคันนำทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้ำนหนองหว้ำบริเวณพิกัด T C
๓๗๘๒๘๗ ไปทำงทิศตะวันออกตำมคันนำจดถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒ 
ทำงทิศตะวันตกของบ้ำนน้อยบริเวณพิกัด T C ๓๙๖๒๘๕  รวมระยะทำงทิศ
เหนือประมำณ  ๙  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อต ำบลสีดำ  กิ่งอ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จำกถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒  ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้ำน
น้อยบริเวณพิกัด T C ๓๙๖๒๘๕ ไปทำงทิศใต้ตำมถนนทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๒ จดร่องน้ ำทำงทิศเหนือของบ้ำนหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C  
๓๗๕๒๑๗  ไปทำงทิศตะวันออกตำมร่องน้ ำจดคันนำทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของบ้ำนหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C ๓๘๖๒๑๖  ไปทำง
ทิศใต้ตำมคันนำจดถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒  ทำงทิศตะวันออก
ของบ้ำนทำงพำดสีดำบริเวณพิกัด T C  ๓๘๐๑๙๙  รวมระยะทำงด้ำนทิศ
ตะวันออกประมำณ ๑๒  กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดต่อต ำบลโพนทอง  กิ่งอ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจำกถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒  ทำงทิศตะวันออกของบ้ำน
ทำงพำดสีดำบริเวณพิกัด T C  ๓๘๐๑๙๙  ไปทำงทิศตะวันตกตำมถนนทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒  จดสี่แยกสีดำที่บ้ำนทำงพำดสีดำบริเวณพิกัด   
T C  ๓๗๕๒๐๐  ไปทำงทิศเหนือตำมถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒ จด
คันนำจดถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒ ทำงทิศตะวันออกของบ้ำน
โนนสังบริเวณพิกัด T C  ๓๖๕๒๐๑  ไปทำงทิศตะวันตกตำมถนนทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒  จดคันนำทำงทิศตะวันตกของบ้ำนลิงส่องบริเวณพิกัด 
T C  ๓๔๖๒๐๔  รวมระยะทำงด้ำนทิศใต้ประมำณ ๕  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต ำบลกุดจอก  อ ำเภอบัวใหญ่  จงัหวดันครรำชสีมำ  โดยมีแนวเขตเร่ิมต้น
จำกถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๒๐๒ ทำงทิศตะวันตกของบ้ำนลิงส่อง
บริเวณพิกัด T C  ๓๔๖๒๐๔  ไปทำงทิศเหนือตำมคันนำ  จดสันเนินทำงทิศ
ตะวันออกของบ้ำนโคกเพ็ดบริเวณพิกัด T C  ๓๔๙๒๒๕  ไปทำงทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตำมสันเนิน จดทำงสำธำรณะหนองเชียงโข่ – สำมเมือง ทำงทิศ
ตะวันตกของบ้ำนสำมเมืองบริเวณพิกัด T C  ๓๒๔๒๘๕  ไปทำงทิศเหนือตำม
คันนำจดทำงสำธำรณะทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้ำนอ้อยช้ำงบริเวณ
พิกัด T C  ๓๓๐๒๗๒  ไปตำมทำงสำธำรณะ จดล ำห้วยยำงทำงทิศตะวันตก



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๗ 
 

ของบ้ำนหลบทุ่มบริเวณพิกัด T C  ๓๓๙๒๘๕  รวมระยะทำงทิศตะวันตก
ประมำณ  ๑๑  กิโลเมตร 

 
ที่มา  :  รำชกจิจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง  ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๘ 
 

 
 
เนื้อท่ี 
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ต ำบลสำมเมือง  มีพ้ืนที่ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัด
นครรำชสีมำ  ตั้งเป็นกิ่งอ ำเภอสีดำ  พื้นที่รวมประมำณ  ๒๔.๘๘  ตำรำงกิโลเมตร  ซ่ึงเป็นต ำบลค่อนข้ำงเล็ก  
โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรำยหมู่บ้ำน ดังนี้ 

 

หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับ 
๑ บ้านสามเมือง ๑,๓๑๐ ๖ 
๒ บ้ำนโนนเมือง ๑,๙๗๙ ๕ 
๓ บ้ำนแฝก ๓,๕๑๘ ๑ 
๔ บ้ำนโนนส ำรำญ ๓,๑๘๒ ๒ 
๕ บ้ำนโนนกอก ๒,๖๕๓ ๔ 
๖ บ้ำนโนนสมบูรณ์ ๒,๘๐๖ ๓ 
๙ บ้ำนตะกุดขอน ๑,๐๖๑ ๗ 

๑๐ บ้ำนตะคร้อ ๘๔๗ ๘ 
 
 

ภมิูประเทศ 

สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบลุ่ม  สภำพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรำยลูกรัง และบำงแห่งเป็นดินเค็ม 
ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ อำกำศร้อนแห้ง  มีแหล่งน้ ำธรรมชำติเป็นหัวใจส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของประชำชนใน
ต ำบลสำมเมือง  ๒  สำย คือ ล ำห้วยยำง และล ำห้วยอีสำนเขียว  ประชำกรมีอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ซึ่ง
อำศัยล ำห้วยทั้งสองใช้ประโยชน์ในกำรอุปโภค บริโภค  และเพ่ือกำรเกษตรมี  ๘  หมู่บ้ำน คือ 

หมู่ที่ ๑  บ้ำนสำมเมือง  หมู่ที่ ๕  บ้ำนโนนกอก 
หมู่ที ่๒  บ้ำนโนนเมือง  หมู่ที่ ๖  บ้ำนโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ ๓  บ้ำนแฝก   หมู่ที่ ๙  บ้ำนตะกุดขอน 
หมู่ที ่๔  บ้ำนโนนส ำรำญ  หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนตะคร้อ 

โดยมีอำณำเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ  จดต ำบลเมืองพะไล อ ำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ทิศตะวันออก จดต ำบลสีดำ  อ ำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
ทิศใต้  จดต ำบลโพนทอง  อ ำเภอสีดำ จงัหวัดนครรำชสีมำ 
ทิศตะวันตก  จดต ำบลกุดจอก  อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

ท้องที่ในต าบลอยู่ในเขตรับผิดชอบหน่วยงานอ่ืน 
 มี ๒ หมู่บ้ำน คือ หมู ่๗ บ้ำนหวัตะโมน และหมู่ ๘ บ้ำนโนนซำด  อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบำลต ำบลสีดำ 

 
 

ประชากร 
 จ ำนวนประชำกร ชำย  ๒,๑๐๑  คน 
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 จ ำนวนประชำกร หญิง  ๒,๑๗๘  คน 
 จ ำนวนประชำกร รวม  ๔,๒๗๙  คน 
 จ ำนวนหมู่บ้ำน   ๘   หมู่บ้ำน 
 จ ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,๑๕๙  ครัวเรือน ซึ่งแยกเป็นตำรำง ดังนี้ 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
รายช่ือผู้น า 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านสามเมือง ๒๖๑ ๒๔๖ ๕๐๗ ๑๐๕ นำยอภิชำติ  ธรรมประกอบ 
๒ บ้ำนโนนเมือง ๒๕๘ ๒๔๓ ๕๐๑ ๑๓๔ นำยไพฑูรย์  บุญแสน 
๓ บ้ำนแฝก ๓๒๕ ๓๔๓ ๖๖๘ ๑๙๕ นำยอัครพงษ์  จันทกล 
๔ บ้ำนโนนส ำรำญ ๓๒๗ ๓๕๔ ๖๘๑ ๒๐๔ นำยบุญทัน  อะโน 
๕ บ้ำนโนนกอก ๕๐๘ ๕๖๘ ๑,๐๗๖ ๒๙๑ นำยพิพัฒน์  กำรงำน 
๖ บ้ำนโนนสมบูรณ์ ๒๗๙ ๒๘๕ ๕๖๔ ๑๖๔ นำยวิรัตน์  นำคค ำ 
๙ บ้ำนตะกุดขอน ๙๒ ๘๕ ๑๗๗ ๓๗ นำยฤชัย  ช่ำงปลูก 

๑๐ บ้ำนตะคร้อ ๕๑ ๕๔ ๑๐๕ ๒๙ นำยสุบัน  กมลตรี 
 รวม ๒,๑๐๑ ๒,๑๗๘ ๔,๒๗๘ ๑,๑๕๙  

 

ที่มา  :  ทะเบียนรำษฎรอ ำเภอสีดำ  กรมกำรปกครอง(ส ำรวจข้อมูล ณ  เดือนเมษำยน พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 

โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง  ตั้งอยู่บริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒  ซึ่งผู้ที่จะเดินทำง

มำ จังหวัดขอนแก่น หรือเดินทำงไปกรุงเทพมหำนคร หรือเดินทำงไปหลำยๆ จังหวัดในอีสำนตอนบน จะต้องเดิน
ทำงผ่ำนถนนเส้นนี้  นับเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืนๆ  
 

๑. การคมนาคม 
 กำรคมนำคมสำยหลัก   จ ำนวน  ๓   เส้นทำงหลัก 

 

๒. การโทรคมนาคม 
 กำรบริกำรระบบอินเตอร์เน็ตต ำบล  จ ำนวน  ๑  แห่ง 

 ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ   จ ำนวน  ๙  แห่ง 

 หอกระจำยข่ำว    จ ำนวน  ๘  แห่ง 
 

๓. การไฟฟ้า 
กำรบริกำรกระแสไฟฟ้ำ  อยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบัวใหญ่  จังหวั ด

นครรำชสีมำ  ซึ่งสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้เกือบครบทุกหลังคำเรือน ไฟฟ้ำสำธำรณะ  (ไฟฟ้ำส่องสว่ำง) ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง  ครอบคลุมถนนสำยหลัก ดังนี้ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๑๑ 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ เสาไฟ (ต้น) เสาที่ติดตั้งโคมไฟ (ต้น) หมายเหตุ 
บ้ำนสำมเมือง ๑ ๗๑ ๑๕  
บ้ำนโนนเมือง ๒ ๓๗ ๑๕  
บ้ำนแฝก ๓ ๓๐ ๒๑  
บ้ำนโนนส ำรำญ ๔ ๔๐ ๒๕  
บ้ำนโนนกอก ๕ ๔๗ ๓๒  
บ้ำนโนนสมบูรณ์ ๖ ๖๑ ๓๔  
บ้ำนตะกุดขอน ๙ ๑๔ ๘  
บ้ำนตะคร้อ ๑๐ ๕ ๕  

รวม  ๓๐๕ ๑๕๕  
ที่มา  :  ส่วนโยธำ  อบต.สำมเมือง  (ส ำรวจข้อมูล ณ  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ดา้นเศรษฐกิจ 
๑  รายไดป้ระชากร รายไดเ้ฉลี่ยครวัเรอืน  

รำยได้เฉลี่ยของประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง ตำมเกณฑ์ จปฐ. ประจ ำปี พ.ศ.
๒๕๕๗  เรียงล ำดับจำก มำกไปหำน้อย ดังนี้ 

ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวน
ครัวเรือน 

แหล่งรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บำท/ปี) รำยได้
ครัวเรือน

เฉลี่ย
(บำท/ป)ี 

รำยได้
บุคคล
เฉลี่ย

(บำท/ปี) 

จ ำนวน
คน 

อำชีพหลัก อำชีพ
รอง 

รำยได้อื่น ปลูก 
เลี้ยง 
หำเอง 

หมู่ที่ ๔ บ้ำนโนนส ำรำญ ๑๙๖ ๕๗๗ ๒๔๔,๑๖๑ ๕๒,๙๔๖ ๒๗,๑๖๙ ๒๓,๑๘๔ ๓๔๗,๔๖๐ ๑๑๘,๐๒๘ 
หมู่ที่ ๓ บ้ำนแฝก ๑๘๓ ๖๓๙ ๑๗๖,๑๑๕ ๕๘,๑๘๙ ๓๑,๔๙๒ ๒๔,๔๔๐ ๒๙๐,๒๓๕ ๘๓,๑๑๙ 
หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนกอก ๒๘๙ ๘๔๘ ๑๒๑,๕๙๒ ๓๓,๐๘๓ ๒๕,๔๗๔ ๕๗,๔๖๔ ๒๓๗,๖๑๓ ๘๐,๙๗๙ 
หมู่ที่ ๒ บ้ำนโนนเมือง ๑๓๖ ๓๗๕ ๑๐๘,๖๔๐ ๓๙,๐๕๘ ๒๐,๘๕๙ ๑๖,๘๕๔ ๑๘๕,๔๑๑ ๖๗,๒๔๒ 
หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนตะคร้อ ๒๒ ๖๕ ๗๓,๑๘๒ ๔๒,๖๘๒ ๒๒,๐๔๕ ๔๕,๐๔๕ ๑๘๒,๙๕๕ ๖๑,๙๒๓ 
หมู่ที่ ๑ บ้ำนสำมเมือง ๑๐๗ ๔๐๗ ๑๐๗,๕๓๓ ๓๗,๘๓๐ ๒๖,๕๗๓ ๓๔,๕๓๑ ๒๐๖,๔๖๗ ๕๔,๒๘๐ 
หมู่ที่ ๖ บ้ำนโนนสมบูรณ ์ ๑๕๗ ๔๐๐ ๖๕,๐๒๕ ๒๔,๙๙๑ ๒๑,๑๒๒ ๑๖,๒๖๔ ๑๒๗,๔๐๒ ๕๐,๐๐๕ 
หมู่ที่ ๙ บ้ำนตะกุดขอน ๓๒ ๑๐๗ ๔๑,๓๔๔ ๓๔,๙๖๙ ๓๔,๒๐๓ ๓๗,๗๑๙ ๑๔๘,๒๓๔ ๔๔,๓๓๒ 

รวม ๑,๑๒๒ ๓,๔๑๘ ๑๓๗,๘๓๒ ๔๐,๙๓๔ ๒๕,๘๗๐ ๓๒,๔๐๘ ๒๓๗,๐๔๔ ๗๗,๘๑๓ 
 

๒  อาชีพ 
จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมประเภทอำชีพ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (จปฐ.)  

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) ร้อยละ 
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม – ท ำนำ ๖๔๑ ๓๙.๐๔ ๗๗๐ ๔๓.๓๖ ๑,๔๑๑ ๔๑.๒๘ 
เกษตรกรรม – ท ำไร ่ ๑ ๐.๐๖ - - ๑ ๐.๐๓ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๑๒ 
 

เกษตรกรรม – ท ำสวน ๑ ๐.๐๖ ๑ ๐.๐๖ ๒ ๐.๐๖ 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว ์ ๑ ๐.๐๖ ๑ ๐.๐๖ ๒ ๐.๐๖ 
รับรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๔๕ ๒.๗๔ ๓๔ ๑.๙๑ ๗๙ ๒.๓๑ 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ๑ ๐.๐๖ ๓ ๐.๑๗ ๔ ๐.๑๒ 
พนักงำนบริษัท ๖๓ ๓.๘๔ ๕๐ ๒.๘๒ ๑๑๓ ๓.๓๑ 
รับจ้ำงทั่วไป ๓๙๔ ๒๔.๐๐ ๓๖๒ ๒๐.๓๘ ๗๕๖ ๒๒.๑๒ 
ค้ำขำย ๓๐ ๑.๘๓ ๕๒ ๒.๙๓ ๘๒ ๒.๔๐ 
ธุรกิจส่วนตัว ๑๒ ๐.๗๓ ๙ ๐.๕๑ ๒๑ ๐.๖๑ 
อำชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่ำวมำ)  ๑ ๐.๐๖ ๕ ๐.๒๘ ๖ ๐.๑๘ 
ก ำลังศึกษำ ๓๘๐ ๒๓.๑๔ ๔๐๙ ๒๓.๐๓ ๗๘๙ ๒๓.๐๘ 
ไม่มีอำชีพ ๗๒ ๔.๓๘ ๘๐ ๔.๕๐ ๑๕๒ ๔.๔๕ 

รวมทั้งหมด ๑,๖๔๒ ๑๐๐ ๑,๗๗๖ ๑๐๐ ๓,๔๑๘ ๑๐๐ 
 

หมายเหตุ  จ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่จริงจำกกำรส ำรวจ อำจไม่เท่ำกับจ ำนวนประชำกรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้ำน 
ที่มา  :      ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอสีดำ (ข้อมูลส ำรวจ  ณ  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 
 

ขอ้มลูการเกษตรต าบลสามเมือง 
ชื่อหมู่บ้าน นาข้าว (ไร)่ พืชไร่ (ไร)่ พืชสวน (ไร่) /อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น (ไร่) 

บ้ำนสำมเมือง ๘๙๔ ๑๐ ๕ ๙๐๙ 
บ้ำนโนนเมือง ๑,๗๖๐ ๑๒ ๗ ๑,๗๗๙ 
บ้ำนแฝก ๒,๔๖๔ ๒๐ ๓๘ ๒,๕๒๒ 
บ้ำนโนนส ำรำญ ๒,๔๐๗ ๒๐ ๑๘ ๒,๔๔๕ 
บ้ำนโนนกอก ๒,๒๗๒ ๔๐ ๒๓ ๒,๓๓๕ 
บ้ำนโนนสมบูรณ์ ๑,๖๘๐ ๒๐ ๑๕ ๑,๗๑๕ 
บ้ำนตะกุดขอน ๕๗๐ ๘ ๒ ๕๘๐ 
บ้ำนตะคร้อ ๕๒๘ ๑๐ ๒ ๕๔๐ 

รวม ๑๒,๕๗๕ ๑๔๐ ๑๐๘ ๑๒,๘๒๕ 
 

ที่มา  :  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอสีดำ  เมื่อปี ๒๕๕๕ (ส ำรวจข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

ขอ้มลูการประมง และปศสุตัวต์ าบลสามเมือง 

ชื่อหมู่บ้าน 
โค 

(ตัว) 
กระบือ
(ตัว) 

สุกร
(ตัว) 

เป็ด
(ตัว) 

ไก่  
(ตัว) 

ห่ำน
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

บ่อปลำ 
(บ่อ) 

รวม 
(บ่อ) 

บ้ำนสำมเมือง ๖๔ ๖๑ ๑๐๖ ๕๓ ๙๑๖ - ๑,๒๐๐ - - 
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บ้ำนโนนเมือง ๔๒ ๑๐๐ ๑๙ ๘๑ ๖๕๗ - ๘๙๙ ๒๓ ๒๓ 
บ้ำนแฝก ๑๗๕ ๒๖ ๕๗ ๔๑ ๑,๒๖๘ - ๑,๕๖๗ ๘๙ ๘๙ 
บ้ำนโนนส ำรำญ ๑๐๘ ๒๓ ๕๓ ๕๓ ๙๙๐ - ๑,๒๒๗ ๒๖ ๒๖ 
บ้ำนโนนกอก ๖๓ ๖๒ ๒๔ ๓๐ ๖๖๐ ๕ ๘๓๙ ๑๓ ๑๓ 
บ้ำนโนนสมบูรณ์ ๔๖ ๖๓ ๓๔ ๕๐ ๑,๒๔๑ - ๑,๔๓๔ ๒๙ ๒๙ 
บ้ำนตะกุดขอน ๑๕ ๑๙ ๒ ๑๒ ๓๗๕ - ๔๒๓ - - 
บ้ำนตะคร้อ ๑๐๑ ๑๙ ๒๔ ๑๔ ๒๔๖ - ๔๐๔ ๒๒ ๒๒ 

รวม ๖๑๔ ๓๗๓ ๓๑๙ ๓๓๔ ๖,๓๕๓ ๕ ๗,๙๙๓ ๒๐๒ ๒๐๒ 
 

ที่มา  :  งำนเกษตร  ส ำนักงำนปลัด อบต.สำมเมือง (ส ำรวจข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 

๓  การพาณิชยแ์ละบรกิาร 

๓.๑  ภาษีโรงเรือน 

 ที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๐  จ ำนวน      ๗,๘๔๖.๐๐     บำท 

 ที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๑  จ ำนวน    ๑๓,๖๐๔.๐๐     บำท 

 ที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๒  จ ำนวน    ๑๗,๖๙๐.๐๐     บำท 

 ที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๓  จ ำนวน    ๓๔,๕๓๒.๐๐     บำท 

 ที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๔  จ ำนวน    ๓๖,๙๖๙.๐๐     บำท 

 ที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๕  จ ำนวน  ๑๘๖,๑๒๙.๐๐     บำท 

 ที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๖  จ ำนวน  ๘๒๑,๐๖๑.๕๐     บำท 

 ที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๗  จ านวน  ๑,๐๑๐,๒๘๐.๐๐  บาท 
๓.๒  สถานประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 ประเภทจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง/ปั๊มน้ ำมันอัตโนมัติหยอดเหรียญ     ๒ แห่ง 
 สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขฯ       - แห่ง 
 ประเภทกิจกำรด้ำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ       ๒ แห่ง 
 ประเภทกิจกำรด้ำนกำรก่อสร้ำง        ๓ แห่ง 
 ประเภทกิจกำรด้ำนยำนยนต์         ๒ แห่ง 
 ประเภทกิจกำรโรงแรมและท่องเที่ยว        ๓ แห่ง 

 

 ๔  หน่วยธรุกิจในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามเมือง 

 รำ้นค้ำ     ๒๗  แห่ง 

 รำ้นค้ำชุมชน     ๖   แห่ง 

 โรงสีขนำดเล็ก    ๘   แห่ง 

 โรงขนมจีน     ๒   แห่ง 
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 โรงขำยไม้เก่ำ    ๑   แห่ง 

 อู่ซ่อมรถล้ำงรถ    ๑   แห่ง 

 ร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์    ๑   แห่ง 

 ร้ำนขำยปุ๋ย     ๑   แห่ง 

 ร้ำนเสริมสวย    ๑   แห่ง 

 โกดังเก็บข้ำวสหกรณ์กำรเกษตรบัวใหญ่ ๑   แห่ง 

 เสำส่งสัญญำณโทรศัพท์   ๑   แห่ง 

 บ่อนชนไก่     ๑   แห่ง 
 

ที่มา  :  งำนพัฒนำรำยได้  กองคลัง  (ส ำรวจข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 

ดา้นสงัคม 

๑  ดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  ๓ แห่ง 

ชื่อสถานศึกษา 
พื้นที่ 
(ไร่) 

ที่ตั้ง 
เปิดสอน
ระดับ 

จ านวน
ครู 

(คน) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน
(ห้อง) 

เบอร์ติดต่อ 

โรงเรียนวัดบำ้น
สำมเมือง 
 

๙  ไร ่
๓  งำน 
๙๓ ตร.ว. 

เลขที่ ๑ หมู่ ๑ 
ต.สำมเมือง 
อ.สีดำ  จ.นม. 

อนุบำล  
๑-๒ 
ป.๑ – ป.๖ 

 
 

๕ 

 
๑๘ 
๕๖ 

 
๒ 
๖ 

นำงภัทรภร  ชัยรส  
ผอ.โรงเรียน 
๐๘ – ๑๗๒๕ - ๒๔๗๕ 

โรงเรียนบ้ำน
แฝก 

๒๒  ไร ่
๒  งำน 

หมู่ ๓  
ต.สำมเมือง 
อ.สีดำ  จ.นม. 

อนุบำล  
๑-๒ 
ป.๑ – ป.๖ 

 
 

๙ 

 
๒๐ 
๖๘ 

 
๒ 
๖ 

นำยประยุทธ  ชำวดง 
ผอ.โรงเรียน 
๐๘ – ๗๒๕๗ - ๙๗๒๘ 

โรงเรียนวัดบำ้น
โนนกอก 

๑๑  ไร ่
 

หมู่ ๕ 
ต.สำมเมือง 
อ.สีดำ  จ.นม. 

อนุบำล  
๑-๒ 
ป.๑ – ป.๖ 

 
 

๘ 

 
๒๑ 

๑๐๗ 

 
๒ 
๖ 

นำยอุดม  กำรชงัด 
ผอ.โรงเรียน 
๐๘ – ๔๔๑๐ - ๓๘๘๑ 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  ๓ แห่ง 

ชื่อสถำนศึกษำ 
พื้นที ่
(ไร)่ 

ที่ตั้ง 
เปิดสอน
ระดับ 

จ ำนวน
ครู (คน) 

จ ำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง) 
เบอร์ติดต่อ 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนโนน
เมือง 

๒ งำน หมู่ ๒ 
ต.สำมเมือง 
อ.สีดำ  จ.นม 

เด็กก่อน
วัยเรียน 

๒ ๒๒ ๑ นำงสุภำพร แก้วพรม 
๐๘ – ๗๙๔๔ - ๖๔๔๓ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๑๕ 
 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนแฝก 

๒ งำน ๑๑๑ หมู่ ๓ 
ต.สำมเมือง 
อ.สีดำ  จ.นม. 

เด็กก่อน
วัยเรียน 

๒ ๒๗ ๑ นำงจ ำปี  ปักนอก 
๐๘ – ๐๑๖๙ - ๔๗๙๕ 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนโนนกอก 

๑ ไร ่ หมู่ ๕ 
ต.สำมเมือง 
อ.สีดำ  จ.นม. 

เด็กก่อน
วัยเรียน 

๓ ๕๓ ๑ นำงพรรณิภำ  อำศัยนำ 
๐๘ – ๗๘๗๒ - ๖๗๓๒ 

 

ที่มา  :  ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (ส ำรวจข้อมูล ณ วันที่  ๑๐  เดือนมิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 

๒. สถาบนัและองคก์ารทางศาสนา 
 ประชำชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่   นับถือศำสนำพุทธ  ๙๙.๕๕ % 

 วัด     จ ำนวน  ๕   แห่ง  (หมู่ที่ ๒, ๓, ๕, ๖, ๙) 

 ศูนย์ปฏิบัติธรรม   จ ำนวน  ๒   แห่ง  (หมู่ที่ ๑, ๓) 
 

๓. งานประเพณี 
ชื่องานประเพณี เดือนที่จัดงานประเพณี 

งำนประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกรำคม 
งำนประเพณีบุญกุ้มข้ำวใหญ่ ขึ้น ๓  ค่ ำ เดือน ๓ 
งำนประเพณีบุญข้ำวกี่ ขึ้น ๑๓ และ ๑๔  ค่ ำ เดือน  ๓ 
งำนประเพณีบุญผะเหวด (เทศน์มหำชำติ) เดือนสี่ 
งำนประเพณีวันสงกรำนต์ วันที่  ๑๓ – ๑๕  เดือนเมษำยน  ของทุกปี 
งำนประเพณีเลี้ยงศำลปู่ตำ เดือนหก 
งำนประเพณีบุญเบิกบ้ำน ขึ้น ๑๕  ค่ ำ  เดือน ๗ 
งำนประเพณีวันเข้ำพรรษำ ขึ้น  ๑๕  ค่ ำ  เดือน ๘  ของทุกปี 
งำนประเพณีบุญข้ำวประดับดิน ขึ้น ๑๔  ค่ ำ  เดือน ๙ ของทุกปี 
งำนประเพณีบุญข้ำวสำรท ขึ้น  ๑๕  ค่ ำ   เดือน ๑๐  ของทุกปี 
งำนประเพณีวันออกพรรษำ ขึ้น  ๑๕  ค่ ำ  เดือน ๑๑  ของทุกปี 
งำนประเพณีตักบำตรเทโว แรม  ๑  ค่ ำ  เดือน ๑๑  ของทุกปี 
งำนประเพณีวันลอยกระทง ขึ้น  ๑๕  ค่ ำ  เดือน ๑๒ (วันเพ็ญเดือนสิบสอง) 

 

ที่มา  :  งำนนโยบำยและแผน  ส ำนักงำนปลัด  อบต.สำมเมือง (ส ำรวจข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 
๔. สงัคมสงเคราะห ์

จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

หมู่ที่ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๑๖ 
 

บ้ำนสำมเมือง หมู่ที่ ๑ ๓๕ ๓๐ ๖๕ ๘ ๔ ๑๒ - - - 
บ้ำนโนนเมือง หมู่ที่ ๒ ๒๑ ๓๓ ๕๔ ๕ ๓ ๘ - - - 
บ้ำนแฝก หมู่ที่ ๓ ๔๙ ๕๓ ๑๐๒ ๙ ๘ ๑๗ - - - 
บ้ำนโนนส ำรำญ หมู่ที่ ๔ ๕๐ ๖๕ ๑๑๕ ๑๑ ๕ ๑๖ - ๑ ๑ 
บ้ำนโนนกอก หมู่ที่ ๕ ๕๓ ๗๘ ๑๓๑ ๒๑ ๙ ๓๐ - - - 
บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ๒๔ ๓๖ ๖๐ ๘ ๖ ๑๔ - - - 
บ้ำนตะกุดขอน หมู่ที่๙ ๘ ๙ ๑๗ ๔ ๑ ๕ - - - 
บ้ำนตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐ ๕ ๗ ๑๒ ๑ ๑ ๒ - - - 

รวม ๒๔๕ ๓๑๑ ๕๕๖ ๖๗ ๓๗ ๑๐๔ - ๑ ๑ 
 

ที่มา  :  งำนพัฒนำชุมชน  ส ำนักงำนปลัด อบต.สำมเมือง (ส ำรวจข้อมูล ณ ๓๐  เดือนเมษำยน พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 

ดา้นการสาธารณสขุ 
 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  จ ำนวน  ๙๓  คน 
 อัตรำกำรมีและใช้ส้วมลำดน้ ำร้อยละ  ๑๐๐   

 

๑. หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 

ชื่อสถานพยาบาล ที่ตั้ง 
จ านวน

บุคลากร (คน) 
หมายเลขโทรศัพท์ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลโนนกอก 

เลขที ่ ๑๐๒  หมู่  ๖  ต.สำมเมือง 
อ.สีดำ  จ.นครรำชสีมำ  ๓๐๔๓๐ 

๗ ๐๙ - ๓๓๒๔ - ๖๘๗๓ 

 
๒. จ านวนผูป่้วยนอกตามกลุ่มสาเหต ุ(๒๑ กลุ่มโรค) 

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลโนนกอก (ระหว่างวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖) 
 

กลุ่ม สาเหตุการป่วย  (กลุ่มโรค) 
จ านวน
ผู้ป่วย 

๐๑ 
๐๒ 
๐๓ 
๐๔ 
๐๕ 
๐๖ 
๐๗ 
๐๘ 
๐๙ 
๑๐ 
๑๑ 

โรคติดเชื้อและปรสิต 
เนื้องอก  (รวมมะเร็ง) 
โรคเลือดและอวัยวะสร้ำงเลือกและควำมผดิปกติเกี่ยวกับภูมิคุม้กัน 
โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ  โภชนำกำรและเมตะบอลสิัม 
ภำวะแปรปรวนทำงจิตและพฤติกรรม 
โรคระบบประสำท 
โรคตำรวมส่วนประกอบของตำ 
โรคหูและปุ่มกกห ู
โรคระบบไหลเวียนเลือด 
โรคระบบหำยใจ 
โรคระบบย่อยอำหำรรวมโรคในช่องปำก 

๒๒๐ 
- 
๒ 

๑๕๓ 
๑ 

๕๙๗ 
๒๘๕ 
๓๐ 

๑๓๙ 
๒,๐๑๐ 
๑,๕๖๒ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๑๗ 
 

๑๒ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๕๑๑ 

กลุ่ม สาเหตุการป่วย  (กลุ่มโรค) 
จ านวน
ผู้ป่วย 

๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

โรคระบบกลำ้มเนื้อรวมโครงร่ำงและเนื้อยึดเสริม 
โรคระบบสบืพนัธุ์ร่วมปัสสำวะ 
ภำวะแทรกในกำรตั้งครรภ์  กำรคลอด  และระยะหลังคลอด 
ภำวะผิดปกติของทำรกที่เกิดขึ้นในระยะปริก ำเนดิ (อำยุครรภ์ ๒๒ สัปดำห์จนถึง ๗ วันหลังคลอด 
รูปร่ำงผิดปกติแต่ก ำเนิด  กำรพกิำรจนผิดรูปแต่ก ำเนิดและโครโนโซมผิดปกต ิ
อำกำรแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จำกกำรตรวจทำงคลินิกและทำงห้องปฏบิัติกำรทีไ่ม่สำมำรถ 
จ ำแนกโรคในกลุ่มอื่นได ้
กำรเป็นพิษและผลที่ตำมมำ 
อุบัติเหตุจำกกำรขนส่งและผลทีต่ำมมำ    
สำเหตุจำกภำยนอกอื่นๆ  ที่ท ำให้ป่วยหรือตำย 
อื่นๆ โปรดระบุ..................................................... 

๓,๔๑๑ 
๑๐๐ 

๑ 
- 
- 

๓,๐๓๓ 
 

๑ 
- 

๒๓๓ 
- 

 รวม ๑๒,๒๘๙ 
 

ที่มา  :  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนกอก (ส ำรวจข้อมูล ณ  เดือนเมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 
 

 ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ิน 
 หน่วยงาน / องคก์ร 

ชื่อ ที่ตั้ง จ านวน (คน) หมายเลขโทรศัพท์ 
สถำนีต ำรวจภูธรสำขำย่อยสำมเมือง หมู่ที ่๔  ต. สำมเมือง 

อ. สีดำ  จ.นครรำชสีมำ 
๑  

อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) อบต.สำมเมือง ๔๘  
ต ำรวจบ้ำน อบต.สำมเมือง ๓๒  

 

ที่มา  :  ส ำนักงำนปลัด  อบต.สำมเมือง (ส ำรวจข้อมูล ณ เดือนเมษำยน พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 
 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 ที่สำธำรณประโยชน์ หลำยแห่ง เช่น ท ำเลเลี้ยงสัตว์ จ ำนวน  ๒๐๐ ไร ่

 

ทรพัยากรน ้า 
แหลง่น ้าธรรมชาติ 

 ล ำห้วยยำงยำวประมำณ   ๑๒.๕ กิโลเมตร 

 ล ำห้วยอีสำนเขียวยำวประมำณ  ๗ กิโลเมตร 

 บึง หนอง และอ่ืนๆ    ๓๔ สำย 
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แหลง่น ้าท่ีสรา้งข้ึน 

 ประปำหมู่บ้ำน  จ ำนวน  ๙ แห่ง 

 บ่อบำดำล   จ ำนวน  ๕ แห่ง 

 ฝำยคอนกรีต   จ ำนวน  ๕ แห่ง 

 หนอง   จ ำนวน  ๔ แห่ง 

 สระน้ ำ   จ ำนวน  ๑๑ แห่ง 
 
๑.  ฝายน้ าล้น  ล าห้วยยาง 

ประเภทแหล่งน้ ำ   ฝำยน้ ำล้น  ล ำห้วยยำง 

ที่ตั้งบ้ำนโนนเมือง บ้ำนโนนเมือง  หมู่ที ่ ๒ 
กว้ำง  (เมตร)    ๑๘.๖   เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๓๔     เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๓.๕    เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๓ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่  ๑ ,๒ ,๑๐) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๑๐๒,๐๐๐     ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๒.  ฝายน้ าล้น  ล าห้วยยาง 
ประเภทแหล่งน้ ำ   ฝำยน้ ำล้น  ล ำห้วยยำง 
ที่ตั้ง บ้ำนแฝก  หมู่ที่  ๓   
กว้ำง  (เมตร)    ๖   เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๒๐  เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๒.๕   เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๒ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๓, ๔) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๕๔,๐๐๐      ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๓.  ฝายน้ าล้น  ล าห้วยอีสานเขียว 
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ประเภทแหล่งน้ ำ   ฝำยน้ ำล้น  ล ำห้วยอีสำนเขียว 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนส ำรำญ  หมู่ที่  ๔ 
กว้ำง  (เมตร)    ๑๖  เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๘   เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๒.๘  เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๒ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๓, ๔) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๓๕,๘๔๐        ลูกบำศก์เมตร 

 
 
 
๔.  ฝายน้ าล้น  ล าห้วยยาง
ประเภทแหล่งน้ ำ   ฝำยน้ ำล้น  ล ำห้วยยำง 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนกอก  หมู่ที่  ๕  
กว้ำง  (เมตร)    ๒๕     เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๓๔     เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๒.๕    เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๓  หมู่บ้ำน (หมู่ที ่ ๕ ,๖ , ๙) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๑๕๐,๐๐๐    ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๕.  หนองใหญ่ 
ประเภทแหล่งน้ ำ   หนองน้ ำ 
ที่ตั้ง บ้ำนสำมเมือง  หมู่ที่  ๑  
เนื้อท่ี  (ไร่)    ๗๕   ไร ่
ลึก  (เมตร)    ๒   เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๓  หมู่บ้ำน  (หมู่ที่  ๑ ,๒ ,๑๐) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๒๔,๐๐๐     ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๖.  หนองเผนิก 
ประเภทแหล่งน้ ำ   หนองน้ ำ 
ที่ตั้ง บ้ำนแฝก หมู่ที่  ๓  
เนื้อท่ี  (ไร่)    ๑๘     ไร่ 
กว้ำง  (เมตร)    ๑๒๘   เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๒๓๕   เมตร 
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ลึก  (เมตร)    ๓      เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๒  หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๓, ๔) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)    ๙๐,๒๔๐  ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๗.  หนองโพธิ์ 
ประเภทแหล่งน้ ำ   หนองน้ ำ 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนส ำรำญ หมู่ที่  ๔  
เนื้อท่ี  (ไร่)    ๑๔     ไร่ 
กว้ำง  (เมตร)    ๓๐๐   เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๔๗๓   เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๓.๕    เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์     ๒  หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๓, ๔) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)    ๖๒,๐๐๐  ลูกบำศก์เมตร 

๘.  หนองแมว 
ประเภทแหล่งน้ ำ   หนองน้ ำ 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนกอก หมู่ที่  ๕ 
กว้ำง  (เมตร)    ๘๐    เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๑๗๐   เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๒.๕    เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์     ๒  หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๕, ๖) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)    ๓๔,๐๐๐  ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๙.  สระแดง 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนสำมเมือง  หมู่ที่ ๑ 
กว้ำง  (เมตร)    ๖๓   เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๖๕   เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๓     เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๑ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๑) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)    ๔,๐๙๕  ลูกบำศก์เมตร 
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๑๐.  สระโกรก 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนสำมเมือง  หมู่ที่ ๑ 
กว้ำง  (เมตร)    ๗๒   เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๑๔๓   เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๒.๕    เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๑ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๑) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๒๕,๗๔๐       ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๑๑.  สระหนองแสง (สระวัด) 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนเมือง  หมู่ที่ ๒ 
กว้ำง  (เมตร)    ๕๐    เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๑๒๐   เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๒      เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์     ๒ หมู่บ้ำน  (หมู่ที ่๑ ,๒) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๑๒,๐๐๐  ลูกบำศก์เมตร 

๑๒.  สระมน 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนแฝก หมู่ที่ ๓ 
กว้ำง  (เมตร)    ๕๐   เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๗๐   เมตร 
ลึก  (เมตร)     ๓    เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์     ๒ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๓ ,๔) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๑๐,๕๐๐  ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๑๓.  สระโกรก 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนส ำรำญ  หมู่ที่ ๔ 
เนื้อท่ี  (ไร่)      ๑   ไร่ 
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ลึก  (เมตร)     ๑    เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์     ๒ หมู่บ้ำน  (หมู่ที ่๓ ,๔) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๑,๐๐๐  ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๑๔.  สระวัดโนนกอก 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนกอก  หมู่ที่ ๕ 
กว้ำง  (เมตร)    ๗๐    เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๑๐๐   เมตร 
ลึก  (เมตร)     ๓.๕   เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์     ๒ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๕ ,๖) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๒๔,๕๐๐  ลูกบำศก์เมตร 

 
 
๑๕.  สระวัดโนนสมบูรณ์ (หนองกระทุ่ม) 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ 
กว้ำง  (เมตร)    ๓๗    เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๑๔๕    เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๓.๕   เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์     ๑ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่  ๖) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๑๘,๗๗๗  ลูกบำศก์เมตร 

 
๑๖.  สระหนองขวาง 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ 
กว้ำง  (เมตร)    ๔๕     เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๑๐๐    เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๓       เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๑  หมู่บ้ำน  (หมู่ที่ ๖) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๑๓,๕๐๐  ลูกบำศก์เมตร 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๑๔,๐๒๕  ลูกบำศก์เมตร 
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๑๗.  สระหนองหัวลิง 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนตะกุดขอน หมู่ที่ ๙ 
กว้ำง  (เมตร)    ๕๘     เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๑๑๐    เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๓.๕    เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๑ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่  ๙) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๒๒,๓๓๐  ลูกบำศก์เมตร 

 
๑๘.  สระตะกดุขอน 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนตะกุดขอน หมู่ที่ ๙ 
กว้ำง  (เมตร)    ๔๐     เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๓๐๐   เมตร 
ลึก  (เมตร)    ๓      เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์    ๑ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่  ๙) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๓๖,๐๐๐  ลูกบำศก์เมตร 

 
๑๙.  สระบ้านตะคร้อ 
ประเภทแหล่งน้ ำ   สระ 
ที่ตั้ง บ้ำนตะคร้อ  หมู่ที่ ๑๐ 
กว้ำง  (เมตร)    ๓๖     เมตร 
ยำว  (เมตร)    ๓๖     เมตร 
ลึก  (เมตร)     ๓     เมตร 
จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้ประโยชน์     ๑ หมู่บ้ำน  (หมู่ที่  ๑๐) 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำ  (ล.บ.ม.)     ๓,๕๕๕  ลูกบำศก์เมตร 

 

ที่มา  :  ส่วนโยธำ  อบต.สำมเมือง (ส ำรวจข้อมูล ณ  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 

มวลชนจัดตัง้ 
 ลูกเสือชำวบ้ำน จ ำนวน    ๒   รุ่น 

 อสม.  จ ำนวน   ๙๓  คน 

 อปพร.  จ ำนวน   ๓๕   คน 
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  ๒..อ านาจ หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒]  ก ำหนดไว้ชัดเจน  ซึ่งอำจจ ำแนกที่มำของอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวได้ คือ 

๑.  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งก าหนด 
สำมำรถแบ่งแยกประเภทอ ำนำจหน้ำที่ไว้เป็น ๒ ส่วน คือ หน้ำที่บังคับหรือหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ และอ ำนำจ

หน้ำที่ ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในฐำนะต่ำงๆ ดังนี้ 
มำตรำ ๖๖  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม 
มำตรำ ๖๗  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท าในเขตองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(๑)  จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
(๒)  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔)  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๕)  ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
(๖)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
(๗)  คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(๘)  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำม

จ ำเป็นและสมควร 
มำตรำ ๖๘  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอาจจัดท ากิจกำรในเขตองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(๒)  ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(๓)  ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(๔)  ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(๕)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
(๖)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(๗)  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(๘)  กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙)  หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๑๐) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
(๑๑) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
(๑๒) กำรท่องเที่ยว 
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(๑๓) กำรผังเมือง 
 

๒.  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ก าหนด  
นอกจำกนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจ และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร

กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ ๑๖  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจ 
และหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(๓)  กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 
(๔)  กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
(๕)  กำรสำธำรณูปกำร 
(๖)  กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 
(๗)  กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(๘)  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
(๙)  กำรจัดกำรศึกษำ 
(๑๐) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
(๑๑) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
(๑๓) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) กำรส่งเสริมกีฬำ 
(๑๕) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
(๑๖) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(๑๗) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
(๑๘) กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
(๑๙) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
(๒๐) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
(๒๑) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
(๒๓) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ

สำธำรณสถำนอื่นๆ 
(๒๔) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) กำรผังเมือง 
(๒๖) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
(๒๗) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 
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(๒๘) กำรควบคุมอำคำร 
(๒๙) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๓๐) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจกำรอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 
 

  ๓. โครงสรา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ประกอบดว้ย 
๓.๑  สภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล  ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง ซึ่ง

มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนโดยตรง หมู่บ้ำนละ ๒ คน (เขต อบต.สำมเมืองมี  ๘ หมู่บ้ำน) จ ำนวน  ๑๖ คน อยู่
ในวำระ  ๔ ปี  มีประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๑  คน  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       ๑  
คน ซึ่งสภำเลือกจำกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้นำยอ ำเภอแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และมีเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ๑  คน  ซึ่งสภำเลือกจำกสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล หรือมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๓.๒  คณะผูบ้ริหาร  ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วยนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ๑  คน  ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำขนโดยตรง  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๒  คน
และเลขำนุกำรนำยกฯ ๑  คน  ซึ่งมิใช่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็นผู้ช่วยใน
กำรบริหำรรำชกำร 

๓.๓  พนกังานส่วนต าบล  เป็นเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำนอันเป็นภำรกิจประจ ำส ำนักงำนหรือ
อำจจะนอกส ำนักงำนก็ได้  ซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงใกล้ชิด  โดยมีปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม บังคับบัญชำ 
 

ตารางแสดงอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้งองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ล าดับ ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 

๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๑ - ๑ 
๒ ส ำนักงำนปลัด ๘ ๓ ๑๑ 
๓ กองคลัง ๓ ๒ ๕ 
๔ ส่วนโยธำ ๒ - ๒ 
๕ ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ๔ ๔ ๘ 
๖ ส่วนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม ๑ - ๑ 

รวม ๑๙ ๙ ๒๘ 
 
 การแบ่งหน่วยงานภายในสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไดด้งัน้ี 
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(๑)  ส ำนักงำนปลัด 
(๒)  กองคลัง 
(๓)  ส่วนโยธำ 
(๔)  ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
(๕)  ส่วนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม 

 

ระดบัการศึกษาของบคุลากร 
  มัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ    ๒ คน 
  ปริญญำตรี    ๒๐ คน 
  ปริญญำตรีโท     ๖ คน 

 
 

สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน  ๑๖  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งใน อบต. หมายเหตุ 
๑ นำยสุนทร    ปะวะขัง สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๓ ประธำนสภำฯ  
๒ นำยสุวรรณ์    ทำนำ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๑๐ รองประธำนสภำฯ  
๓ นำยรวง    ดอกพิกุล สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๑ สมำชิกสภำฯ  
๔ นำงส ำลี    ปลิดกลำง สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๑ สมำชิกสภำฯ  
๕ นำยทวีป    บุญมำ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๒ สมำชิกสภำฯ  
๖ นำงละมุล    ปุริมำตร สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๒ สมำชิกสภำฯ  
๗ นำยประดิษฐ์    ยะปะตัง สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๓ สมำชิกสภำฯ  
๘ นำยสวัสดิ์   ดงสิงห ์ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๔ สมำชิกสภำฯ  
๙ นำยม้วน    อัทธะวีคูณ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๔ สมำชิกสภำฯ  

๑๐ นำยสำยันต์    ช่ำงสำร สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๕ สมำชิกสภำฯ  
๑๑ นำยบุญทัน    ทองภูบำล สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๕ สมำชิกสภำฯ  
๑๒ นำยไพโรจน์    สุกำวิน สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๖ สมำชิกสภำฯ  
๑๓ นำยบัญญัติ    แก้วหนองแสง สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๖ สมำชิกสภำฯ  
๑๔ นำยส ำรวย  ยิ้มสวัสดิ ์ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๙ สมำชิกสภำฯ  
๑๕ นำยเฉลิม   สะวงค์ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๙ สมำชิกสภำฯ  
๑๖ นำงอนงค์   อำจยิ่งยงค์ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๑๐ สมำชิกสภำฯ  

 

คณะผ ูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   จ านวน  ๔  คน 
๑.  นำยวิบูลย ์ ทำไธสง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒.  นำยเชิด  ช่ำงปลูก  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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๓.  นำยเทิน  สุขนอก  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๔.  นำยด ำรง ช้ำงสำร  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

ที่มา  :  ส ำนักงำนปลัด อบต.สำมเมือง (ส ำรวจข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 

การคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

สถิติรายรับ - รายจ่ายปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 
   ด้ำนรำยรับ     ด้ำนรำยจ่ำย 
ปี  ๒๕๕๒  จ ำนวน   ๑๖,๘๑๑,๐๑๐.๒๘   บำท  ปี  ๒๕๕๒   จ ำนวน   ๑๕,๘๐๐,๑๔๙.๙๗   บำท 
ปี  ๒๕๕๓  จ ำนวน   ๑๙,๑๓๑,๒๗๔.๘๒   บำท  ปี  ๒๕๕๓   จ ำนวน   ๑๕,๔๖๔,๔๙๗.๙๗   บำท 
ปี  ๒๕๕๔  จ ำนวน   ๒๐,๑๒๑,๖๕๔.๗๑   บำท  ปี  ๒๕๕๔   จ ำนวน   ๑๕,๘๙๐,๗๗๓.๙๔   บำท 
ปี  ๒๕๕๕  จ ำนวน   ๒๔,๒๓๔,๕๕๙.๐๔   บำท  ปี  ๒๕๕๕   จ ำนวน   ๒๑,๕๒๕,๓๑๓.๗๘   บำท 
ปี  ๒๕๕๖  จ ำนวน   ๒๙,๑๕๑,๙๓๕.๙๔   บำท  ปี  ๒๕๕๖   จ ำนวน   ๒๒,๒๓๘,๐๕๘.๕๐   บำท 
ปี  ๒๕๕๗  จ ำนวน   ๒๗,๗๒๗,๐๓๘.๙๑   บำท  ปี  ๒๕๕๗   จ ำนวน   ๒๒,๖๖๙,๘๙๒.๗๒   บำท 
 
 
 
 

ปีงบประมำณ รำยได้ที่รับจริง 
รำยได้ที่จัดเก็บเอง รำยได้ที่รัฐบำลจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพำะกิจ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔๓๒,๔๕๑.๐๙ ๖,๙๔๕,๐๐๘.๑๖ ๗,๘๘๔,๘๐๑.๐๓ ๑,๕๔๘,๗๕๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๔๔,๓๑๓.๔๙ ๙,๓๕๑,๗๑๗.๓๓ ๖,๔๗๖,๘๔๔ ๓,๑๕๘,๔๐๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๕๙,๗๑๓.๕๖ ๙,๒๓๙,๘๗๗.๑๕ ๕,๗๖๖,๓๓๐ ๔,๖๕๕,๗๓๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๘๕,๙๔๔.๐๑ ๑๐,๑๘๒,๔๘๐.๐๓ ๕,๓๐๘,๒๖๑.๐๐ ๘,๒๕๗,๘๗๔.๐๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑,๒๐๓,๓๕๘.๐๐ ๑๓,๙๑๔,๔๒๙.๙๔ ๕,๖๖๑,๘๒๓.๐๐ ๘,๓๗๒,๒๓๕.๐๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑,๔๔๘,๕๑๐.๔๓ ๑๒,๙๖๕,๐๕๔.๔๘ ๖,๔๐๔,๑๙๒.๐๐ ๖,๙๐๙,๒๘๒.๐๐ 
 

ปี 
งบประมำณ 

รำยจ่ำยจริง (บำท) 
งบกลำง งบบุคลำกร งบด ำเนนิงำน งบลงทุน งบรำยจำ่ยอื่น งบอุดหนุน 

พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๖๘๖,๖๓๗.๐๐ ๔,๗๘๔,๖๖๓.๐๐ ๕,๖๕๔,๕๕๓.๕๐ ๑,๘๖๐,๗๘๐.๐๐ - ๙๒๘,๐๐๐.๐๐ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๔๓๘,๒๖๔.๐๐ ๖,๘๕๙,๑๕๓.๐๐ ๕,๐๑๒,๓๘๖.๗๘ ๓,๐๒๘,๘๘๒.๖๔ ๕๑๙,๗๐๕.๐๐ ๑,๗๖๓,๐๓๗.๙๘ 

 

ที่มา  :   กองคลัง  อบต.สำมเมือง (ส ำรวจข้อมูล ณ  เดอืนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

ศกัยภาพดา้นเคร่ืองมืออปุกรณต่์างๆ  



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๒๙ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง  ได้พัฒนำศักยภำพด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ  เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้สะดวก รวดเร็ว  ทันเวลำ และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ดังนี้ 
 ๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑.  เครื่องถ่ำยเอกสำร     จ ำนวน    ๑ เครื่อง 
๒.  เครื่องพิมพ์ดีด      จ ำนวน    ๑ เครื่อง 
๓.  ตู้เก็บเอกสำรต่ำงๆ       จ ำนวน    ๒๖ หลัง 

 

 ๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แยกเป็น 
๑.  อบต.จัดซื้อเอง      จ ำนวน    ๑๘ เครื่อง 

 

 ๓. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
๑.  ตู้เย็น       จ ำนวน    ๒ หลัง 
๒.  ทีว ี      จ ำนวน    ๒ หลัง 
๓.  กระติกต้มน้ ำร้อน      จ ำนวน    ๓ ลูก 
๔.  เครื่องตัดหญ้ำ      จ ำนวน    ๒ เครื่อง 

 

 ๔. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
๑.  เครื่องพ่นหมอกควัน     จ ำนวน    ๒ เครื่อง 

 

 ๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
๑.  เครื่องขยำยเสียง      จ ำนวน    ๗ ชุด 

 
 

 ๖. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๑.  รถกระบะบรรทุก  ขนำด  ๔  ล้อ    จ ำนวน    ๑ คัน 
๒.  รถบรรทุกเอนกประสงค์ ( เครื่องยนต์กำรเกษตร )  จ ำนวน    ๑ คัน 
๓.  รถจักรยำนยนต์      จ ำนวน    ๑ คัน 

 

ทีม่า  :  งำนพัสดุ  กองคลัง  อบต.สำมเมือง (ส ำรวจข้อมูล ณ  เดือน พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 
  ๕. วสิยัทศัน ์พนัธกิจ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

วิสัยทัศน์ (VISION) หมำยถึง สภำพกำรณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยของท้องถิ่นที่ต้องกำรให้
เกิดขึ้นในอนำคตข้ำงหน้ำ กำรมองไปข้ำงหน้ำด้วยควำมหวังตั้งใจ  และมีโอกำสเป็นไปได้ เพรำะเรำเชื่อว่ำหำก
สภำพกำรณ์ดังกล่ำวเช่นโครงกำรต่ำงๆ ที่ส ำคัญและมีประโยชน์ต่อประชำกรเกิดขึ้น  แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่ำ
ควำมพึงพอใจของประชำชน หรือค่ำนิยมบำงประกำรที่เรำยึดถือ เช่น คุณภำพชีวิตของประชำชน  กำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้ท่ีเท่ำเทียมกัน  กำรกินดีอยู่ดี และกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น ประเพณีวัฒนธรรมอันดี 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๓๐ 
 

ของท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ เป็นต้น  กล่ำวอีกนัยหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นผลรวมของกำรสรุปบทเรียน  จำกอดีตกำร
แสดงควำมคิดเห็น กำรทุ่มเทควำมรู้ และประสบกำรณ์ (พิจำรณำว่ำองค์กรมีข้อเด่นข้อด้อยอะไรบ้ำง) เพ่ือน ำมำ
แก้ไขและพัฒนำปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น พิจำรณำปัจจุบัน (พิจำรณำว่ำปัจจุบันองค์กรเป็นแบบใดคือมีบทบำทหน้ำที่ใน
ระดับใด) พัฒนำตรงไหน มีควำมส ำคัญมำกน้อยเพียงใด  และมุ่งหวังถึงอนำคตข้ำงหน้ำ “สรุปการก าหนด
วิสัยทัศน์คือการตอบค าถามว่า  ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 
 

จำกสภำพทั่วไป  ข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญของท้องถิ่น และสภำพปัญหำของท้องถิ่น ตลอดจนผลกำร
วิเครำะห์ศักยภำพในท้องถิ่น และกำรประเมินสถำนกำรณ์พัฒนำท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกำสกำรพัฒนำ      ใน
อนำคตของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และเป็นระบบแบบแผนที่วำงไว้  โดยกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิคต่ำงๆ แล้วจึงได้
ก ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

สามเมืองเข้มแข็ง  มุ่งหวังให้ต ำบลสำมเมือง  เป็นต ำบลที่รักษำไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น ประชำชนมีควำมสำมัคคี สงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ประชำชนมีสุขพลำนำมัย แข็งแรง กำรคมนำคม 
โทรคมนำคม ไฟฟ้ำ สะดวกทั่วถึง มีกำรศึกษำดี มีองค์ควำมรู้ที่ทันสมัย และปลอดภำวะเป็น พิษ สะอำด สวยงำม 
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และยั่งยืน 

แหล่งข้าวพันธุ์ดี  มุ่งหวังให้ต ำบลสำมเมือง  เป็นแหล่งผลิตข้ำวพันธุ์ดี  มีคุณภำพ และพัฒนำพันธุ์
ข้ำวสำยพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้ำว  โดยมุ่งเน้นกำรพ่ึงตนเองให้มำกที่สุด 

มีผ้าไหมชนะเลิศ  มุ่งหวังให้ต ำบลสำมเมือง  เป็นแหล่งผลิตผ้ำไหมชั้นดี และเป็นศูนย์เรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรผลิตผ้ำไหมแบบครบวงจร และพัฒนำผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่สินค้ำ OTOP ระดับห้ำดำว 

ก่อเกิดธรรมาภิบาล  มุ่งหวังให้ต ำบลสำมเมือง  มีกำรบริหำรกำรปกครอง ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
และส่งเสริมสนับสนุนประชำชนทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ และตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

พนัธกิจ (MISSION) 
๑. กำรพัฒนำชุมชนให้มีรำยได้เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมกำรด ำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจแบบพอเพียงตำม

แนวพระรำชด ำริ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนำในเรื่องเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร และพัฒนำพันธุ์ข้ำวให้ดีต่อไป 
๓. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือรองรับแนวทำงกำรพัฒนำอ่ืนๆ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคมน่ำอยู่ ห่ำงไกลยำเสพติด 
๕. ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสวัสดิกำร สิทธิเด็ก สตรี และเยำวชน 

  “ สามเมืองเขม้แขง็  แหล่งขา้วพนัธ์ุดี 
มีผา้ไหมชนะเลิศ  ก่อเกิดธรรมาภิบาล ” 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๓๑ 
 

๖. ส่งเสริมและพัฒนำให้ต ำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้ำไหม และหมู่บ้ำนท่องเที่ยว 
 
 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๑.  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุง รักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ กำรวำงผังเมืองในท้องถิ่น และผัง
เมืองรวมของจังหวัด  พร้อมทั้งจัดให้มีสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง 
ให้มีควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีมำตรฐำน และเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนใน
พ้ืนที่ อีกท้ังยังสำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนอื่นๆ อีกด้วย 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทำงกำรจัดให้มี และบ ำรุง รักษำทำงบก ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ และกำรปรับปรุงดูแลรักษำในเขตต ำบล 
 ๒. แนวทำงกำรพัฒนำกำรก่อสร้ำงฝำย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนำแหล่งน้ ำ ระบบประปำที่ได้มำตรฐำน 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดให้มีไฟส่องสว่ำงตำมทำงสำธำรณะ กำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร หรือ
ที่อยู่อำศัย  
 ๔. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดให้มีสถำนที่เพ่ือนันทนำกำร และกำรออกก ำลังกำยในชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ ำนวนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงถนน ทำงระบำยน้ ำ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
 ๒. จ ำนวนปริมำณกำรขยำยระบบประปำครบทุกครัวเรือน 
 ๓. จ ำนวนปริมำณกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ที่อยู่อำศัย และระบบไฟฟ้ำตำมทำงสำธำรณะ  
 ๔. จ ำนวนสถำนที่พักผ่อนเพ่ิมข้ึนครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ ๒.  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นท่ี  ทั้งจำกกำรท ำเกษตรอุตสำหกรรม   
และผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม  กำรรวมกลุ่มอำชีพต่ำงๆ  เพ่ือให้ประชำชนในต ำบลสำมำรถพ่ึงตนเองได้ ตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกลุ่มอำชีพ และพัฒนำคุณภำพกำรผลิต 
 ๒. แนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมเพ่ิมมำกขึ้น 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจแบบพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 
 ๔. แนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำกำร เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร 
 ๕. แนวทำงกำรพัฒนำระบบควำมคิด ให้สอดคล้องกับภำวะโลกเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ ำนวนปริมำณกำรผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ และจ ำนวนต้นทุนในกำรผลิตลดลงร้อยละ ๒๐ 
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 ๒. ประชำชนสำมำรถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภำพชีวิตีที่ดี ตำมแนวทำงเศรษฐกิจแบบพอเพียงครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 ๓. รำยได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมำกข้ึนไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนทุกครัวเรือน 
 ๔. มีจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมประชำชนที่สัญจรผ่ำนไปมำเพ่ิมมำกข้ึน 
 ๕. มีกำรบริหำรจัดกำรแบบผสมผสำน และน ำเทคโนโลยีมำผสมผสำนเป็นนวัตกรรมใหม่ 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ ๓.  การพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชีวิต และสาธารณสขุ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ติดเชื้อ HIV  ให้เข้ำถึงกำร
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ประชำชนมีสุขภำพที่ดี กำรจัดสวัสดิกำรชุมชน  โดยให้ชุมชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร  พร้อมทั้งประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่ำงสงบ
สุขภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 
 ๒. แนวทำงกำรพัฒนำให้ประชำชนเข้ำถึงกำรรับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขั้นมูลฐำนอย่ำงทั่งถึง มีคุณภำพ 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
 ๔. แนวทำงกำรพัฒนำควำมมั่งคงของชำติ และป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอำชญำกรรม 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. คุณภำพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ดีขึ้น และผู้ติดเชื้อ HIV ลดลง 
 ๒. ประชำชนมีสุขภำพที่ดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
 ๓. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำรชุมชน 
 ๔. ประชำชนในพื้นท่ีได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ด้วยกันอย่ำงสงบ 
 ๕. เยำวชนในพื้นท่ีห่ำงไกลยำเสพติด  ชุมชนปลอดอบำยมุข 
 ๖. ปัญหำยำเสพติด และอำชญำกรรมลดลงร้อยละ ๑๐ 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ ๔.  การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และนนัทนาการ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในพ้ืนที่  ให้กับประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ 
กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวิถีของแต่ละชุมชน เพ่ือ
พัฒนำสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำงมีคุณภำพ และท่ังถึง พร้อมบ ำรุงพุทธศำสนำ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ให้คงอยู่ต่อไป  รวมถึงกำรส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำร กิจกรรมเด็ก เยำวชน ประชำชน และ
ผู้ด้อยโอกำส 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดระบบกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ทั่งถึง ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบ
กำรศึกษำทุกรูปแบบตำมควำมสนใจ หลักสูตรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน 

 ๒. แนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ และประเพณีท้องถิ่น ได้รับกำรอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำ กีฬำ นันทนำกำร กิจกรรมส ำหรับเด็ก เยำวชน และประชำชนต้องได้รับกำรส่งเสริม 
 ๔. แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยำวชน และประชำชนทุกระดับ 
 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ประชำชนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
 ๒. กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ และประเพณีท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมำกขึ้น 
 ๓. กลุ่มเด็กเยำวชนในพื้นท่ี มีเวทีส ำหรับกำรแสดงออก หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 
 ๔. ประชำชนมีคุณธรรม จริยธรรม สังคมเอ้ืออำทรซึ่งกันและกันมำกข้ึน 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ ๕.  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม และการสง่เสรมิการท่องเท่ียว 

 เป้าหมาย 
 เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ อย่ำงยั่งยืน และส่งเสริมกำรปลูกป่ำ เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ เพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  โดยเน้นให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และเกิดควำมหวงแหวงทรัพยำกรธรรมชำติ ที่มีอยู่
ไว้เพ่ือลูกหลำนต่อไป 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. แนวทำงกำรพัฒนำกำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ท ำให้น้ ำเสียในชุมชน 
 ๒. แนวทำงกำรพัฒนำกำรบ ำรุงรักษำ กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่
แล้วให้เป็นที่รู้จักของประชำชนทั่วไป 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้กำรปรับปรุง เพ่ิมมำกข้ึนครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน 
 ๒. จ ำนวนนักท่องเที่ยว และประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ ๑๐ 
 ๓. พ้ืนที่ป่ำไม้ และทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ิมมำกข้ึนร้อยละ ๑๐ 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ ๖.  การพฒันาดา้นบคุลากร และองคก์ร 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง  ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือพัฒนำตนเอง องค์กร มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมนโยบำยของผู้บริหำร  
องค์กรมีควำมทันสมัย  มีระบบข้อมูลข่ำวสำรที่ตรวจสอบได้ มีกำรพัฒนำในด้ำนกำรบริกำรประชำชน และกำร
เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำบลสำมเมือง 
 แนวทางการพัฒนา 
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 ๑. แนวทำงกำรพัฒนำกำรประสิทธิภำพของบุคลำกร 
 ๒. แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กร 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำกำรตรวจสอบองค์กร  โดยประชำชนมีส่วนร่วมในด้ำนต่ำงๆ 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของบุคลำกร และประสิทธิภำพกำรท ำงำน เพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๑๐ 
 ๒. ศักยภำพขององค์กรในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน และควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว 
 ๓. ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมกำรวำงแผน กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ เพิ่มมำกข้ึนร้อยละ  ๑๐ 
 

  ๕.  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง  ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำม

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ตำมนโยบำยกำรบริหำรประเทศ  นโยบำยของคณะผู้บริหำร และตำม
อ ำนำจหน้ำที่ ที่กฎหมำยก ำหนดให้ด ำเนินกำร สรุปได้ดังนี้ 

 

๕.๑   รายรับ                  รับจริงปี ๒๕๕๗ 
หมวดภาษีอากร     รวม            ๑,๑๓๓,๘๑๙.๕๒ 

๑.  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน                ๑,๐๑๐,๒๘๐.๐๐ 
๒.  ภำษีบ ำรุงท้องที่                      ๕๕,๖๕๕.๕๒ 
๓.  ภำษีป้ำย                       ๖๗,๘๘๔.๐๐ 
 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  รวม                 ๔๑,๓๘๙.๖๐ 
๑  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ                        ๘๕๓.๖๐ 
๒.  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน                     ๑,๑๖๐.๐๐ 
๓.  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร                   ๑๑,๐๘๖.๐๐ 
๔.  ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระและสิ่งปฏิกูล                        ๔๒๐.๐๐ 
๕.  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์        - 
๖.  ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ          - 
๗.  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ                     ๑๗,๔๓๐.๐๐ 
๘.  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                    ๕,๐๐๐.๐๐ 
๙.  ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ                  ๔,๐๐๐.๐๐ 
๑๐. ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร                     ๑,๔๔๐.๐๐ 
๑๑. ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ 
   - ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขุดดิน ถมดิน        -  
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม               ๑๔๔,๗๒๖.๕๗ 
๑.  ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่         - 
๒.  ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร                   ๑๗๐,๓๘๖.๓๑ 
๓.  รำยได้จำกทรัพย์สินอ่ืนๆ                          ๕๐๐.๐๐ 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๓๕ 
 

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม      ๑๐๒,๔๑๕.๐๐ 
๑.  ค่ำขำยแบบแปลน             ๘๕,๗๐๐.๐๐ 
๒.  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ            ๑๖,๗๑๕.๐๐ 
 

หมวดภาษีจัดสรร    รวม          ๑๓,๙๑๓,๖๑๕.๑๔ 
๑.  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ                        ๗,๗๗๒,๘๕.๔๐ 
๒.  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ๑ ใน ๙                ๑,๙๑๐,๒๘๐.๗๘ 
๓.  ภำษีธุรกิจเฉพำะ                    ๑๑๓,๖๖๑.๘๒ 
๔.  ภำษีสุรำ                     ๘๐๑,๐๘๗.๖๘ 
๕.  ภำษีสรรพสำมิต                 ๑,๐๘๙,๖๓๘.๐๐ 
๖.  ค่ำภำคหลวงแร่                      ๔๒,๘๘๒.๓๖ 
๗.  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม                     ๖๓,๐๗๗.๑๐ 
๘.  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน              ๙๙๙,๗๙๘.๐๐ 
๙.  ภำษีจัดสรรอื่นๆ                     ๑๗๑,๗๙๓.๓๔ 

 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม            ๖,๔๐๔,๑๙๒.๐๐ 
๑.  เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ        ๖,๔๐๔,๑๙๒.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น         ๒๐,๘๑๗,๗๕๖.๙๑ 
 
 

๕.๒  รายจ่าย                จ่ายจริงปี ๒๕๕๗ 
๕.๒.๑  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป                ๙,๐๒๖,๕๑๙.๒๖ 

๑.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                ๘,๘๓๘,๒๑๙.๒๖ 
๒.  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                  ๑๘๘,๓๐๐.๐๐ 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม               ๕,๔๖๙,๙๒๑.๑๔ 
๑.  แผนงำนกำรศึกษำ                 ๓,๓๒๙,๓๐๙.๑๖ 
๒.  แผนงำนสำธำรณสุข                   ๕๗๔,๑๕๒.๐๐ 
๓.  แผนงำนสังคมสงเครำะห์                     ๑๖,๙๐๐.๐๐ 
๔.  แผนงำนเคหะและชุมชน                ๑,๐๒๓,๕๗๙.๙๘ 
๕.  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                  ๑๑๕,๑๘๐.๐๐ 
๖.  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร                ๔๑๐,๘๐๐.๐๐ 

 

ด้านการเศรษฐกิจ                         ๒,๖๘๖,๗๒๕.๐๐ 
๑.  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ               ๒,๕๙๓,๗๒๕.๐๐ 
๒.  แผนงำนกำรเกษตร                      ๙๓,๐๐๐.๐๐ 

 



รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต. สามเมอืง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                   สว่นที ่๒ หนา้  ๓๖ 
 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน                   ๔๓๘,๒๖๔.๐๐ 
๑.  แผนงำนงบกลำง                    ๔๓๘,๒๖๔.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น                   ๑๗,๖๒๑,๔๒๙.๕๐ 
 
 

๕.๒.๒  รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย                        จ่ายจริงปี ๒๕๕๗ 
๑.  งบกลำง                    ๔๓๘,๒๖๔.๐๐ 
๒.  งบบุคลำกร                          ๖,๘๕๙,๑๕๓.๐๐ 
     - หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)               ๒,๐๓๗,๒๒๘.๐๐ 
     - หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               ๔,๐๔๑,๘๒๐.๐๐ 
     - หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว                     ๗๘,๐๑๕.๐๐ 
๓.  งบด ำเนินงำน                          ๕,๐๑๒,๓๘๖.๗๘ 
     - หมวดค่ำตอบแทน                 ๑,๓๖๒,๙๐๒.๐๐ 
     - หมวดค่ำใช้สอยและวัสดุ                ๓,๔๗๖,๑๘๓.๑๕ 
     - หมวดค่ำสำธำรณูปโภค                   ๑๗๓,๓๐๑.๖๓ 
๔.  งบลงทุน                           ๓,๐๒๘,๘๘๒.๖๔ 
     - หมวดค่ำครุภัณฑ์                    ๔๐๕,๑๕๗.๖๔ 
     - หมวดค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง               ๒,๖๒๓,๗๒๕.๐๐ 
๕.  งบรำยจ่ำยอ่ืน                    ๕๑๙,๗๐๕.๐๐ 
๖.  งบเงินอุดหนุน                 ๑,๗๖๓,๐๓๗.๙๘ 

รวมทั้งสิ้น                   ๑๗,๖๒๑,๔๒๙.๔๐ 




