
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

เรื่อง  การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
====================== 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 30 ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน พร๎อมรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการ
ติดตามและประเมินผลแผน ตํอคณะผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผล ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น 

 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ได๎รายงาน
การติดตามประเมินผลแผนฯ และเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ตํอคณะผู๎บริหารแล๎ว จึงขอประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให๎ประชาชนทราบ และผู๎มีความสนใจได๎รับทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(นายวิบูลย์    ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ตุลาคม 2562  - กันยายน 2563) 
====================== 

 
ด๎วยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 หมวด 14 มาตรา 253 ในการด าเนินงาน 

ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สภาท๎องถิ่น และผู๎บริหารท๎องถิ่นเปิดเผยข๎อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให๎
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมด๎วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไ๎ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข๎อ 30 (5) ก าหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมากรพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช    
๒๕60 หมวด 14 มาตรา 253 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข๎อ 30 (5) องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง 
จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช๎จําย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทอ๎งถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ดังนี้ 

 
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ (VISION) หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุํงหมายของท๎องถิ่นที่ต๎องการให๎เกิดขึ้น
ในอนาคตข๎างหน๎า การมองไปข๎างหน๎าด๎วยความหวังตั้งใจ  และมีโอกาสเป็นไปได๎ เพราะเราเชื่อวําหากสภาพการณ์
ดังกลําวเชํนโครงการตํางๆ ที่ส าคัญและมีประโยชน์ตํอประชากรเกิดขึ้น  แล๎วจะสํงผลให๎เกิดคุณคําความพึงพอใจ
ของประชาชน หรือคํานิยมบางประการที่เรายึดถือ เชํน คุณภาพชีวิตของประชาชน  การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได๎ที่เทําเทียมกัน  การกินดีอยูํดี และการพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น ประเพณีวัฒนธรรมอันดี ของท๎องถิ่นที่
ควรอนุรักษ์ไว๎ เป็นต๎น  กลําวอีกนัยหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียน  จากอดีตการแสดงความคิดเห็น 
การทุํมเทความรู๎ และประสบการณ์ (พิจารณาวําองค์กรมีข๎อเดํนข๎อด๎อยอะไรบ๎าง) เพ่ือน ามาแก๎ไขและพัฒนา
ปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น พิจารณาปัจจุบัน (พิจารณาวําปัจจุบันองค์กรเป็นแบบใดคือมีบทบาทหน๎าที่ในระดับใด)  พัฒนา
ตรงไหน มีความส าคัญมากน๎อยเพียงใด  และมุํงหวังถึงอนาคตข๎างหน๎า “สรุปการก าหนดวิสัยทัศน์คือการตอบ
ค าถามว่า  ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 

จากสภาพทั่วไป  ข๎อมูลพ้ืนฐานส าคัญของท๎องถิ่น และสภาพปัญหาของท๎องถิ่น ตลอดจนผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพในท๎องถิ่น และการประเมินสถานการณ์พัฒนาท๎องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา      ใน
อนาคตของท๎องถิ่นให๎ดียิ่งขึ้น และเป็นระบบแบบแผนที่วางไว๎  โดยการวิเคราะห์ด๎วยเทคนิคตํางๆ แล๎วจึงได๎ก าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ดังนี้ 
 

 
 
 

 

“ สามเมืองน่าอยู ่  กา้วสู่ประชาคมอาเซียน   นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง       
                  คู่เคียงธรรมาภิบาล   บริการสาธารณะเป็นเลิศ ” 
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สามเมืองน่าอยู่ มุํงหวังให๎ต าบลสามเมือง เป็นต าบลรักษาไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ๎าน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานของท๎องถิ่น ประชาชนมีความสามัคคี สงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีการสร๎างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมทั้งด๎านกายภาพและสังคมอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหลํง
ทรัพยากรของชุมชน โดยให๎ประชาชนในชุมชนนั้นมีสํวนรํวม และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับการด าเนินวิธีทาง
ของชีวิต เพื่อให๎ได๎ศักยภาพชีวิตที่ดีที่สุด 

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มุํงหวังให๎ประชาชนทั่วไป เตรียมพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมุํงเน๎นเรื่องการศึกษา ภาษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน  กระจายรายได๎ นอกจากนี้การใช๎ภาษีเพ่ือกระจายความเจริญให๎เทําเทียม
กัน และการใช๎ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาจะต๎องเป็นการตัดสินใจรํวมกันระหวํางสํวนกลางและสํวนท๎องถิ่น โดยสร๎าง
ความพร๎อมและความเข๎มแข็งทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มุํงหวังให๎ต าบลสามเมือง เป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิพันธุ์ดี “สู่ครัวโลก” 
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiemcy Ehilosophy) มาประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต และ
ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภายและวิกฤติเพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

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

บริการสาธารณะเป็นเลิศ  มุํงหวังให๎ต าบลสามเมือง  ให๎บริการสาธารณะที่ดี มีประสิทธิภาพ  โดยการ
มีสํวนรํวมของประชาชน (People’s Audit) เพ่ือให๎บริการสาธารณะ มีคุณภาพตรงตามความต๎องการของประชาชน 
และสามารถแก๎ไขข๎อบกพรํองได๎อยํางตรงจุด  เพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  โดยด าเนินโครงการความรํวมมือกับสํวนราชการตํางๆ 
 
ข.  พันธกิจ (Mission) 

๑. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาต าบลมุํงสูํ  “เมืองนําอยูํ  นําลงทุน”  
๒. สํงเสริม สนับสนุนการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคประชาชน 
๔. การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุนการจัดการด๎านสาธารณสุข 
๕. สํงเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
๖. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจนฟื้นฟู  
    “ ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่ ” อีกทั้งสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๗. สํงเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และสํงเสริมการทํองเที่ยว 
๘. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. เพ่ือเสริมสร๎างขีดความสามารถของการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและพัฒนาต าบลมุํงสูํ 
    “ เมืองนําอยูํ  นําลงทุน ” 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคประชาชน 
๔. เสริมสร๎างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด๎านสาธารณสุข 
๕. เพ่ือเสริมสร๎างขีดความสามารถการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ  
    เพ่ือเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
๖. เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพในการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น ภูมิปัญญา 
    ท๎องถิ่น ตลอดจนฟ้ืนฟู “ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่” อีกท้ังสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๗. เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ๎มครอง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
    สิ่งแวดล๎อม และสํงเสริมการทํองเที่ยว 
๘. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

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

เป้าหมาย 
กํอสร๎าง ซํอมแซม บ ารุง รักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การวางผังเมืองท๎องถิ่น และผังเมือง

รวมของจังหวัด  เพ่ือมุํงสูํการเป็น “เมืองนําอยูํ  นําลงทุน”  พร๎อมทั้งบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคให๎ได๎
มาตรฐาน  ตลอดจนการบริการสาธารณะครอบคลุม ทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา  
๑. กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมถนน ทางเท๎า และทางระบายน้ าอยํางตํอเนื่อง จากที่ด าเนินการไว๎เดิมให๎มี

คุณภาพได๎มาตรฐาน เพ่ือให๎ประชาชนสัญจรไป – มาสะดวก และขนถํายสินค๎าทางการเกษตร 
๒. กํอสร๎างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหลํงน้ า ระบบประปาที่ได๎มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค  โดยจัดให๎มีไฟฟูาสํองสวําง และขยายเขต

ไฟฟูาเพ่ือการเกษตร และหรือที่อยูํอาศัยให๎ครอบคลุม ทั่วถึง 
๔. จัดให๎มี และบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจ และสวนสาธารณะ  

       ตัวชี้วัด 
๑. ร๎อยละของจ านวนถนนที่ได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน หรือการปรับปรุง ซํอมแซมถนน ทางระบายน้ าให๎

สามารถใช๎งานได๎ดี 
๒. ร๎อยละของจ านวนการขุดลอก พัฒนาแหลํงน้ า ขยายระบบประปาเพ่ิมข้ึน และครอบคลุมทั่วถึง 
๓. ร๎อยละของปริมาณการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ที่อยูํอาศัย ติดตั้ง/ซํอมแซมระบบไฟฟูาสํอง

สวํางสาธารณะได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ครอบคลุมทั่วถึง 
๔. ร๎อยละของจ านวนสถานที่พักผํอนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ  ครอบคลุมทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร  
เป้าหมาย 
สํงเสริม สนับสนุนกลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร กิจการสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  โดยน าหลักการ 

อุดมการณ์สหกรณ์ เป็นแนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนสํงเสริมการลดต๎นทุนการผลิตสินค๎าเกษตร  การเพ่ิมมูลคําสินค๎า 
เชํน ข๎าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม ฯลฯ  อีกทั้งการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต๎
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให๎ประชาชนในต าบลสามารถพ่ึงตนเองได๎  ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก  

แนวทางการพัฒนา 
๑. สํงเสริม สนับสนุนกลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร กิจการสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  โดยน าหลักการ 

อุดมการณ์สหกรณ์มาปรับใช๎ 
๒. สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของราษฎร เพ่ือลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ให๎กับประชาชน  โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค๎าทางการเกษตร เพิ่มมูลคําสินค๎าและอ่ืนๆ 
๓. สํงเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๔. พัฒนาความรู๎ด๎านวิชาการ ลดต๎นทุนการผลิตสินค๎าเกษตร สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ลด

การใช๎ปุ๋ยเคมี ยาฆําแมลง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ข๎าวหอมมะลิ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร๎อยละของเกษตรกร มีผลผลิตตํอไรํ เพ่ิมข้ึน 
๒. ชุมชนเข๎มแข็ง  มีการรวมกลุํมเพ่ือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓. ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับการสํงเสริมอาชีพมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
๔. ร๎อยละของประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
๕. ร๎อยละของเกษตรกรต๎นทุนการผลิตลดลงสามารถพ่ึงตนเองได๎  ลดการพึ่งพิงจากภายนอก   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  พัฒนาต าบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
สมานฉันท์ในท้องถิ่น  

เป้าหมาย 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎ ผู๎สูงอายุ ผู๎ติดเชื้อ เด็ก สตรี และเยาวชนให๎เข๎าถึงการบริการ

ขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  การจัดสวัสดิการชุมชน  โดยให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ภายใต้การมีส่วนร่วม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ 
๒. เพ่ิมศักยภาพ และขยายโอกาสให๎แกํผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม ได๎แกํ กลุํมผู๎ยากไร๎ ผู๎สูงอายุ 

และผู๎พิการ  
๓. สํงเสริมการพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมูํบ๎าน และชุมชนให๎เข๎มแข็งเพ่ือเป็นผู๎น าการพัฒนา

หมูํบ๎านและท๎องถิ่น และสํงเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี เด็ก เยาวชน  โดยการเสริมสร๎างครอบครัวให๎เข๎มแข็ง      
มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุํน ด๎วยมิติทางวัฒนธรรม  ตลอดจนแรงงานในท๎องถิ่นเพ่ือเตรียมยกระดับเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

๔. สํงเสริมการมีสํวนรํวมทางการเมืองท๎องถิ่น ตลอดจนสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๕. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น  โดยสํงเสริมสนับสนุน
การรักษาความปลอดภัย ให๎ชุมชนมีความปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข  โดยด าเนินการภายใต๎
ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จากทุกภาคสํวนแบบบูรณาการ และมํุงเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนเป็นส าคัญ 

๖. การจดัระเบียบ ชุมชนหรือสังคม และรักษาความสงบเรียบร๎อย ตลอดจนการรักษาความสะอาดของ
ถนน ทางเท๎า ทางเดิน และที่สาธารณะ 

ตัวช้ีวัด 
๑. สามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสามเมือง และประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ

ด๎านสวัสดิการชุมชน 
๒. จ านวนผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน จากปีที่ผํานมา 
๓. ผู๎น าชุมชนเข๎มแข็ง  ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก มีการรวมกลุํมเพ่ือ

ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และครอบครัวอบอํุน 
๔. ร๎อยละของประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถิ่นมากขึ้น 
๕. ร๎อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน “กินอ่ิม  นอนอุ่น” ชุมชนปลอด

อบายมุข ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมลดลง 
๖. ชุมชน หรือหมูํบ๎าน สะอาด นําอยูํ นํามอง สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร๎อย ไมํบุกรุกที่สาธารณะ  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
เป้าหมาย 
สํงเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในระดับต าบล หมูํบ๎านให๎มีสุขภาพแข็งแรง  โดยการเรียนรู๎

การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาที่ถูกวิธี  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ตลอดจนให๎ประชาชนได๎รับบริการที่ดีด๎านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอยํางท่ัวถึง ครอบคลุม และทันเหตุการณ์  โดย
รํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 

แนวทางการพัฒนา  
๑. การพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการด๎านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู

สมรรถนะทางด๎านรํางกาย และจิตใจ อารมณ์ให๎ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
๒. ปูองกัน ระงับโรคติดตํอ และโรคไมํติดตํอ ตลอดจนเฝูาระวังโรคประจ าถิ่น 
๓. การพัฒนาชุมชน หรือหมูํบ๎านไอโอดีน และพัฒนาสุขภาพประชาชนด๎านการคุ๎มครองสิทธิของผู๎บริโภค 
๔. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูํบ๎าน (อสม.) 
ตัวช้ีวัด 
๑. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
๒. ร๎อยละของโรคติดตํอ และโรคไมํติดตํอในท๎องถิ่นลดลง 
๓. ร๎อยละของประชาชนในต าบลไมํพบภาวะขาดสารไอโอดีน และมีความรู๎ ความเข๎าใจด๎านการ

คุ๎มครองสิทธิของผู๎บริโภค 
๔. ร๎อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน (อสม.) มีศักยภาพการท างานเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  พัฒนาศักยภาพต าบลเพื่อก้าวไปสู่ต าบลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี  
เป้าหมาย  
พัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนที่  ให๎ประชาชนเข๎าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย สอดคล๎องกับวิถีของชุมชน  พัฒนาสูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ตลอดจนท านุ บ ารุงพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ให๎คงอยูํสืบไป  รวมถึงสํงเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

แนวทางการพัฒนา 
๑. การสํงเสริมและพัฒนาทางด๎านการศึกษา  โดยมีนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัด

การศึกษาปฐมวัยให๎ได๎มาตรฐาน  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดีของการจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
อนามัยเด็กนักเรียนให๎มีพัฒนาการท่ีดีทั้งทางรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๒. พัฒนา  สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบให๎ 
ครอบคลุมทุกชํวงวัย  โดยมีนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  ให๎มีคุณภาพและ
คุณธรรมน าความรอบรู๎  เข๎าถึงแหลํงความรู๎ทั้งที่เป็นวิทยาการสมัยใหมํ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความทันสมัย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการให๎บริการแกํประชาชน  โดยมีนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ ICT ชุมชนประจ าต าบลเพื่อเตรียมความพร๎อม
เข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๔. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
๕. สํงเสริม สนับสนุนด๎านกีฬา นันทนาการ  โดยเน๎นให๎เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได๎ใช๎เวลาวําง

ในการออกก าลังกาย สุขภาพแข็งแรง หํางไกลยาเสพติด 
ตัวช้ีวัด 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. เด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
๓. ร๎อยละของประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
๔. ร๎อยละของประชาชนทั่วไป มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน รู๎เทําทันโลก  เตรียมพร๎อม

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๕. ร๎อยละของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  ได๎รับการฟ้ืนฟู สืบสาน อนุรักษ์ให๎คงอยูํคูํท๎องถิ่น 

และลูกหลานสืบไป 
๖. ร๎อยละกลุํมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีเวทีส าหรับการแสดงออก หรือท ากิจกรรมตํางๆ มี

สัมพันธภาพทีด ีเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
เป้าหมาย  
สํงเสริม สนับสนุน รณรงค์สร๎างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อม

ของชุมชน  ตลอดจนการบริหารจัดการการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ  อีกทั้งฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า และสํงเสริมการปลูกปุาชุมชนและที่สาธารณะ  โดยเน๎นให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน  

 
 
 



-7- 
 

แนวทางการพัฒนา  
๑. เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ คุ๎มครอง ดูแล และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน ตลอดจนสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  โดยด าเนินโครงการที่

เน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน  เพื่อเสริมสร๎างจิตส านึกของประชาชนในการบริหารจัดการการก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด  
๑. ร๎อยละของประชาชนมีสํวนรํวมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นเพ่ิมขึ้น  
๒. ร๎อยละของจ านวนนักทํองเที่ยวมาเยี่ยมชมหมูํบ๎านทํองเที่ยววัฒนธรรมไหมเพ่ิมขึ้น 
๓. ร๎อยละของประชาชนที่เข๎ารํวมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และมีจิตส านึกท่ีดี มีสํวน

รํวมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗.  พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

เป้าหมาย 
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง และเพ่ิมขีดความสามารถในด๎าน

การบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ  ให๎มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจน
สํงเสริม สนับสนุนให๎ภาคประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการบริหารงานของท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง  
๒.  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในด๎านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และ

งบประมาณ  ให๎มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๓.  การสํงเสริม สนับสนุนใหภ๎าคประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการบริหารงานของท๎องถิ่น  

เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น  อันจะเป็นกลไกส าคัญท่ีจะสํงผลให๎การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท๎องถิ่น และเปิดโอกาสเพ่ิมชํองทางให๎ประชาชน ได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารของทางราชการมากขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร๎อยละของบุคลากรผํานการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่องเพ่ิมขึ้น อยํางน๎อย ๑ หลักสูตรและปฏิบัติงานได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ 
๒. ร๎อยละของคะแนนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ิมขึ้น 
๓. ร๎อยละของประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น และตรวจสอบการบริหารงานของท๎องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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ค. การวางแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ได๎ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕63 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) โดยเก็บข๎อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและข๎อมูลเอกสารการ
รายงานผลการด าเนินงานจากหนํวยงานในสังกัด  ตลอดจนความพึงพอใจในการด าเนินงานจากหนํวยงานภาครัฐ 
ผู๎ประกอบการ โรงเรียน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ  รวมทั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล       
สามเมือง  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล   โดยจะมีประเด็นการ
ติดตามและประเมินผล สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานแบบบูรณาการ
เพื่อมุงํสูํการเป็น 
“เมืองนําอยูํ นํา
ลงทุน” และบริการ
สาธารณะครอบคลุม
ทั่วถึง 

34 16,300,000 39 17,731,000 108 33,533,250 106 33,133,250 106 33,133,250 393 133,830,750 

๒. พัฒนาเศรษฐกิจ
และสงํเสรมิ
การเกษตร 
 

11 2,710,000 11 1,430,000 11 1,400,000 11 1,400,000 11 1,400,000 55 8,340,000 

๓. พัฒนาต าบลให๎เป็น
เมืองแหํงสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความเข๎มแข็งภาค
ประชาชนและ
สมานฉันท์ในท๎องถ่ิน 
 

26 9,740,000 25 9,700,000 22 10,100,000 22 10,560,000 22 11,000,000 117 51,100,000 

๔. พัฒนาด๎าน
สาธารณสุข 
 

8 415,000 8 415,000 8 420,000 8 420,000 8 420,000 40 2,090,000 

๕. พัฒนาศักยภาพ
ต าบลเพื่อก๎าวไปสูํ
ต าบลแหงํการเรียนรู๎ 
และก๎าวทันเทคโนโลย ี
 

20 3,778,000 27 4,858,000 28 4,871,000 29 4,751,000 29 4,751,000 133 23,009,000 

๖. พัฒนาทรพัยากร-
ธรรมชาติสิง่แวดล๎อม
และสงํเสรมิการ
ทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
 

4 140,000 4 140,000 7 410,000 7 410,000 7 410,000 29 1,510,000 

๗. พัฒนาองค์กรให๎มี
การบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีและ
สํงเสริมความเข๎มแข็ง
ในการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต 
 

31 4,333,000 33 4,493,000 37 5,911,000 37 5,911,000 37 5,911,000 175 26,559,000 

รวมท้ังสิ้น 134 37,416,000 147 38,767,000 221 56,645,250 220 56,585,250 220 57,025,250 942 246,438,750 
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ง. การจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ได๎ตั้งงบประมาณรายจํายตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามนโยบายการบริหารประเทศ  นโยบายของคณะผู๎บริหาร และตามอ านาจหน๎าที่ 
ที่กฎหมายก าหนดให๎ด าเนินการ สรุปได๎ดังนี้ 
4.1 รายรับ 

 
รับจริงปี ๒๕63 

หมวดภาษีอากร รวม 108,500.08 
๑.  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 

 
36,401.08 

๒.  ภาษีบ ารุงท๎องที่ 
 

1,167.00 
๓.  ภาษีปูาย 

 
70,932.00 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 26,890.20 
๑  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

 
640.20 

๒.  คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 
 

2,580.00 
๓.  คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 

 
2,827.00 

๔.  คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

630.00 
5.  คําธรรมเนียมอ่ืนๆ 

 
0.00 

6.  คําปรับการผิดสัญญา 
 

2,193.00 
7.  คําใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 

 
10,000.00 

8.  คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
 

7,300.00 
9. คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

 
0.00 

๑0. คําใบอนุญาตอ่ืนๆ 
    - คําธรรมเนียมใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน 
 

720.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 176,702.87 
๑.  คําเชําหรือบริการสถานที่ 

 
0.00 

๒.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
 

176,452.87 
๓.  รายได๎จากทรัพย์สินอ่ืนๆ 

 
250.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 6,660.00 
๑.  คําขายแบบแปลน 

 
0.00 

๒.  รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
 

6,660.00 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,298,960.58 
1.   ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน 

 
503,595.75 

2.   ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
 

8,197,620.71 
3.  ภาษีมูลคําเพ่ิม ๑ ใน ๙ 

 
1,827,255.03 

4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

105,878.01 
5.  ภาษีสุรา 

 
0.00 
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6.  ภาษีสรรพสามิต 
 

3,191,075.46 
7.  คําภาคหลวงแรํ 

 
50,853.92 

8.  คําภาคหลวงปิโตรเลียม 
 

28,396.70 
9.  คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
394,285.00 

10.  ภาษีจัดสรรอื่นๆ  
 

0.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,982,218.00 
๑.  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ และภารกิจถํายโอนเลือกท า    14,935,167.00 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
47,051.00 

รวมทั้งสิ้น 29,599,931.73 

 
4.2 รายจ่าย 

 
    จ่ายจริงปี ๒๕63 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
  ด้านบริหารทั่วไป รวม 8,797,624.40 

๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

8,677,146.55 
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
120,477.85 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม 7,578,381.39 
๑.  แผนงานการศึกษา 

 
4,606,952.44 

๒.  แผนงานสาธารณสุข 
 

545,986.95 
๓.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
1,432,215.00 

๔.  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

852,255.00 
๕.  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

 
56,695.00 

๖.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

84,277.00 

   ด้านการเศรษฐกิจ รวม 1,613,220.00 
๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
1,514,940.00 

๒.  แผนงานการเกษตร 
 

98,280.00 
   ด้านการด าเนนิงานอ่ืน รวม 7,512,430.00 
๑.  แผนงานงบกลาง 

 
7,512,430.00 

รวมทั้งสิ้น 25,501,655.79 
รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย                     

 ๑.  งบกลาง รวม 7,512,430.00 
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๒.  งบบุคลากร รวม 9,502,371.48 
     - หมวดเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 

 
2,052,720.00 

     - หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) 
 

7,449,651.48 
     - หมวดคําจ๎างชั่วคราว 

 
0.00 

๓.  งบด าเนินงาน รวม 4,356,457.31 
     - หมวดคําตอบแทน  

 
96,645.00 

     - หมวดคําใช๎สอยและวัสดุ 
 

3,965,242.51 
     - หมวดคําสาธารณูปโภค 

 
294,569.80 

๔.  งบลงทุน รวม 2,946,740.00 
     - หมวดคําครุภัณฑ์  

 
1,431,800.00 

     - หมวดคําท่ีดิน และสิ่งกํอสร๎าง 
 

1,514,940.00 
๕.  งบรายจํายอื่น รวม 18,000.00 
๖.  งบเงินอุดหนุน รวม 1,165,657.00 

รวมทั้งสิ้น 25,501,655.79 
 

จ. ผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ได๎ด าเนินการโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนที่โดยได๎รับความรํวมมือการสํงเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการตํางๆ ประสบผลส าเร็จด๎วยดี กํอให๎เกิดประโยชน์แกํประชาชนทั้งในพ้ืนที่
ใกล๎เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ไมํได๎ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน รอ๎ยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 
๑. พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานแบบ
บูรณาการ เพ่ือมุํงสูํการเป็น “เมืองนําอยูํ 
นําลงทุน” และบริการสาธารณะ
ครอบคลุมทั่วถึง 

 
5 

 
4.85 

 
- 

 
- 

 
1 

 
0.97 

 
6 

 
5.83 

๒. พัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสํงเสริม
การเกษตร 

4 3.88 - - 2 1.94 6 5.83 

๓. พัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองแหํงสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข๎มแข็งภาค
ประชาชน และสมานฉันท์ในท๎องถิ่น 

 
15 

 
14.56 

 
- 

 
- 

 
4 

 
3.88 

 
19 

 
18.45 

๔. พัฒนาด๎านสาธารณสุข 6 5.83 - - 1 0.97 7 6.80 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ไมํได๎ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 
๕. พัฒนาศักยภาพต าบล เพ่ือก๎าวไปสูํ
ต าบลแหํงการเรียนรู๎และก๎าวทัน
เทคโนโลยี 

13 12.62 - - 6 5.83 19 18.45 

๖. พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมการทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

5 4.85 - - - - 5 4.85 

๗. พัฒนาองค์กรให๎มีการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี และสํงเสริมความเข๎มแข็งใน
การปูองกันปราบปรามการทุจริต 

 
37 

 
35.92 

 
- 

 
- 

 
4 

 
3.88 

 
41 

 
39.81 

รวมทั้งสิ้น 85 82.52 - - 18 17.48 103 ๑๐๐ 
 

ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนการด าเนินงาน และจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่
ในแผน 

ที่ได้
ปฏิบัติ 

ที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพ่ือมุํงสูํการเป็น “เมืองนํา
อยูํ นําลงทุน” และบริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง 

 
6 

 
5 

 
 1 

 
83.33 

๒. พัฒนาเศรษฐกิจและสํงเสริมการเกษตร 6 4  2 66.67 
๓. พัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองแหํงสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข๎มแข็ง
ภาคประชาชน และสมานฉันท์ในท๎องถิ่น 

 
19 

 
15 

 
4 

 
78.95 

๔. พัฒนาด๎านสาธารณสุข 7 6 1 85.71 
๕. พัฒนาศักยภาพต าบล เพ่ือก๎าวไปสูํต าบลแหํงการเรียนรู๎และก๎าวทัน
เทคโนโลยี 

 
19 

 
13 

 
6 

 
68.42 

๖. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมการทํองเที่ยว 5  5  - 100.00 
๗. พัฒนาองค์กรให๎มีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และสํงเสริมความ
เข๎มแข็งในการปูองกันปราบปรามการทุจริต 

 
41 

 
37 

 
4 

 
90.24 

รวม 103 85 18 82.52 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (คลัง)  
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณท่ี
ได๎รับจัดสรร 

โอนเพิ่ม
ระหวํางปี 

งบประมาณท่ี
เบิกจํายจริง 

คิดเป็น
ร๎อยละ 

๑. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานแบบบูรณาการ 
เพ่ือมุํงสูํการเป็น “เมืองนําอยูํ นําลงทุน” 
และบริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง 

 
6 

 
1,760,000 

 
- 

 
1,624,700 

 
92.31 

๒. พัฒนาเศรษฐกิจและสํงเสริมการเกษตร 6 140,000 - 84,815 60.58 
๓. พัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองแหํงสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข๎มแข็งภาค
ประชาชน และสมานฉันท์ในท๎องถิ่น 

 
19 

 
8,182,000 

 
8,000 

 
7,260,547.85 

 
88.74 

๔. พัฒนาด๎านสาธารณสุข 7 320,000 - 273,031 85.32 
๕. พัฒนาศักยภาพต าบล เพ่ือก๎าวไปสูํต าบล
แหํงการเรียนรู๎และก๎าวทันเทคโนโลยี 

 
19 

 
2,881,410 

 
- 

 
2,520,737 

 
87.48 

๖. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและ
สํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 
5 

 
105,000 

 
- 

 
79,445 

 
75.66 

๗. พัฒนาองค์กรให๎มีการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี และสํงเสริมความเข๎มแข็งใน
การปูองกันปราบปรามการทุจริต 

 
41 

 
2,703,500 

 
110,000 

 
2,171,500 

 
80.32 

รวมทั้งสิ้น 103 16,091,910 118,000 14,014,775.85 87.09 
 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น    
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 1)    
โครงการซํอมแซม บ ารุง รักษาถนนประจ าปีภายในเขต อบต.สามเมือง 200,000 189,200 95.00 
โครงการล๎อมรั้วหนองใหญํ หมูํ 1,2,10 228,000 209,500 91.89 
โครงการซํอมแซมรางระบายน้ าภายในหมูํบ๎าน หมูํ 3 354,000 353,000 99.72 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. (ขยายถนน) พร๎อมปรับสภาพบํอพัก จาก
บ๎านนายหวด ยะปะตัง ถึงบ๎านนางหลาย หมูํ 4 

380,000 378,000 99.47 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎านตะกุดขอน ถึง ถนนลาดยางสาย    
สีดา -  บัวใหญํ หมูํ 9 

498,000 495,000 99.40 

โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เด็กปฐมวัยท๎องถิ่นไทยผํานการเลํน 50,000 33,440 66.88 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาข๎าง อบต.สามเมือง 150,000 0 0 
อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาคบัวใหญํ (ซํอมแซม บ ารุง รักษาไฟฟูา
สาธารณะฯ) 

100,000 0 0 
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การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น   
ร้อยละ 

ด้านบริหารทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 7)    
จ๎างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สํวนกลาง (ส านักปลัด) 26,000 26,000 100 

รวมทั้งสิ้น 26,000 26,000 100 
  
 

การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 (จ่ายขาดจากเงินสะสม) 
 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 1)    
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าบ๎านนายจรัส-บ๎านนายอ านาจ บ๎านสามเมือง 
หมูํ 1 

126,000 125,000 99.21 

โครงการปรับปรุงระบบประปา ด๎วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ    
สระโกรก    บ๎านสามเมือง หมูํ 1 

234,000 233,000 99.57 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหนองใหญํ หมูํ 1,2,10 บ๎านสามเมือง     
บ๎านโนนเมือง และบ๎านตะคร๎อ 

220,000 219,000 99.55 

โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกจากบ๎านนางหลอด เดชมนตรี-ฝายล าห๎วยยาง         
บ๎านโนนเมือง หมูํ 2 

162,000 161,000 99.38 

โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกซอยบ๎านนางน๎อย (หน๎าโรงเรียนบ๎านแฝก) 
บ๎านแฝก   หมูํ 3 

279,000 277,500 99.46 

โครงการขุดเจาะบํอน้ าบาดาลพร๎อมติดตั้งระบบสูบน้ าด๎วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (บริเวณข๎างหนองเผนิก) บ๎านแฝก หมูํ 3 

238,000 237,000 99.58 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากแยกบ๎านนางมวลศิลป์-สี่แยกบ๎าน 
นางวงศ์มณี แคนสา บ๎านโนนส าราญ หมูํ 4 

490,000 488,000 99.59 

โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุกสายบ๎านโนนส าราญ-โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข๎าว
สหกรณ์     บัวใหญํ บ๎านโนนส าราญ หมูํ 4 

221,000 220,000 99.55 

โครงการปรับปรุงระบบประปา บ๎านโนนกอก หมูํ 5 496,000 494,000 99.60 
โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก จากนานายสมบูรณ์-บ๎านโนนซาด  
บ๎านโนนกอก หมูํ 5 

317,000 315,000 99.37 

โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก จากสวนเศรษฐกิจชุมชน-นานายสมบูรณ์ 
เทียบกลาง บ๎านโนนกอก หมูํ 5 

183,000 182,000 99.45 

โครงการกํอสร๎างระบบสูบสํงน้ าเพ่ือการเกษตร ด๎วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณสนามประปา บ๎านโนนสมบูรณ์ หมูํ 6 

452,000 450,000 99.56 
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ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ที่ 1)    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนางอรุณี-บ๎านนายวิรัตน์  
บ๎านโนนสมบูรณ์ หมูํ 6 

271,000 270,000 99.63 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายบ๎านตะกุดขอนถึงถนนลาดยางสายสีดา- 
บัวใหญํ    บ๎านตะกุดขอน หมูํ 9 

404,000 402,000 99.50 

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากสะพานบ๎านตะคร๎อ- 
บ๎านนายวีระ เสลานอก บ๎านตะคร๎อ หมูํ 10 

455,000 453,000 99.56 

รวมทั้งสิ้น 4,548,000 4,526,500 99.53 
  
 

การพิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การประเมินคุณภาพของแผน 
การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ อปท. (พ.ศ.2561 - 2565)  
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.70 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.10 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 60.60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (10) 9.50 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.30 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.60 
     3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4.90 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 4.70 
     3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์  (5) 4.70 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.60 
     3.8 แผนงาน (5) 4.50 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 4.50 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.30 

รวม 100 92.40 
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     พิจารณาวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ ฯลฯ  

20 
(3) 

17.70 
2.90 

 (2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.90 

 (3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.80 

 (4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.80 

 (5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํง
น้ า) 

(2) 1.80 

 (6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 1.70 

 (7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.70 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(2) 1.70 

 (9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจ
หน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(3) 2.40 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

14.10 
1.80 

 (2) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช๎
ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(1) 1.00 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(2) 1.80 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(2) 1.80 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(2) 1.90 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.90 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา คันหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก๎ไขปัญหาหรือวิธีการแก๎ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือแก๎ไขปัญหา 

(2) 1.90 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจําย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เชํน สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท๎องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1.00 

 (9) ผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 เชํน ผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงานที่ผํานมาและแนวทางแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
– 2560 

(1) 1.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

60.60 
9.50 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10) 9.30 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9.60 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

(5) 4.90 

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.70 

3.6 เปูาประสงค์ของ
แตํละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล๎องและสนับสนุน
ตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 
(5) 

 
4.70 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.60 

3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(5) 4.50 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุํมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

(5) 4.50 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุํม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต๎น เพ่ือน าไปสูํการจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นอยํางถูกต๎องและ
ครบถ๎วน 

 
(5) 

 
4.30 

 รวมคะแนน 100 92.40 
 

 
การพิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การประเมินคุณภาพของแผน 
การประเมินคุณภาพแผนโครงการและแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ อปท. (พ.ศ.2561 - 2565)  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 9.20 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.20 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.00 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 9.40 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 54.70 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 4.80 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 4.70 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 4.60 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.60 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหํงชาติ 

(๕) 4.70 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.50 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4.40 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 4.40 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.40 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.60 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ (๕) 4.30 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.70 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91.50 
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  พิจารณาวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 
อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐ 9.20 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎
หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ  สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ท่ีได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐ 9.20 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มา
ใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตํอ
ความต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐ 9.00 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่น
โดยใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี
พืน้ท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9.40 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก๎ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎ว
เข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

54.70 
4.80 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕) 4.70 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
 

 
สภาพที่อยากให๎เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปาูหมายคืออะไร มผีลผลติอยํางไร 
กลุํมเปูาหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั๎ดเจนวํา
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุมํ ให๎บอกชัดลงไปวํา
ใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

 
(๕) 

 
4.60 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาสความเสนอภาคและ
เทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสรา๎งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 4.60 

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 
 
 

โครงการมคีวามสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาตฉิบับท่ี ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศนภ์ายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูปํฏบิัติให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิอยํางจริงจังใน ๕ ปีท่ีตํอ
ยอดไปสูํผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพฒันา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลดุพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายไดส๎ูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัย
อยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยํางเป็นมติรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 4.70 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภค
ภัณฑ์ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า
ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ 
ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.50 

๕.๗ โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใด
สํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4.40 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
๕.๘ โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลัก
ประชารัฐ 

 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นท่ีพัฒนาแล๎วด๎วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 
(๕) 

 
4.40 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) 4.40 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น  มี
ความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4.60 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัด
ได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

(๕) 4.30 

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) 
มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงานอยําง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(๕) 4.70 

 รวมคะแนน ๑๐๐ 91.50 

 
สรุปข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. ในการจัดโครงการฝึกอบรมหรือกิจกรรมตํางๆ อยากจะให๎ทาง อบต.สามเมือง  เชิญวิทยากรในแตํละ
โครงการให๎มีความหลากหลาย  เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจและความรู๎ให๎กับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
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 ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหนํวยงานราชการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมีข๎อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็น หรือข๎อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง โปรดแจ๎งความประสงค์ได๎ที่งาน
นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง เพ่ือจะได๎พิจารณา วางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงการด าเนินงานให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น ตํอไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่         เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(นายวิบูลย์   ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


