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ค ำน ำ 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน     
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖2        
ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖3) ซ่ึงประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ    
การจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลสามง่าม (e-plan)    
และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอ    
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบาย
สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

************** 

๑. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล    

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามง่าม สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้    

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล
สามง่าม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่ามตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา        
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร    

๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    

๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ    
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลสามง่ามว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ต าบลสามง่าม ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลสามง่าม สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม  

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบ ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง  
สุขุมรอบคอบพยายาม ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในเทศบาลต าบลสามง่ามให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  
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๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ      
ตามโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด 
จึงได้ก าหนดเป็นวัตถปุระสงค์ได้ ดังนี้    

๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่ามซึ่งจะช่วย
ตอบสนอง ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    

๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้    

๓. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลสามง่าม 

๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลสามง่าม 
๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ

ของเทศบาลต าบลสามง่ามที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสามง่าม และชุมชนทั้ง ๒๐ ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด    

๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 ก าหนดว่าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
ก าหนดให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
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เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่ าวได้ตามความเหมาะสม   
ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)          
ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 
๑) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามง่ามที่สภาเทศบาลต าบลสามง่ามคัดเลือก จ านวน ๓ คน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน    
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรี

ต าบลสามง่ามคัดเลือก จ านวน ๒ คน   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่ามต้อง 

ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้    
๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลสามง่าม 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา

ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา    
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามเพ่ือด าเนินการต่อไป    

๒. การก าหนดแนวทางและวิธีการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม      

ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลสามง่าม ดังนี้    

๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ 
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี 
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า 
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ 
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม    

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือ     
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ    

๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะ
ได้ครบ ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้     
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ      
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่าม 

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน   
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลสามง่ามในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒  และส่วนที่ ๓   

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่ามต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลสามง่าม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสามง่ามและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่ามโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่ามหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม  

๓. การรายงานผล    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่ามมีอ านาจหน้าที่

ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบล
สามง่าม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลสามง่ามและคณะกรรมการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลสามง่ามโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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ประกาศผลการติ ดตามและ 
ป ระ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
สามง่ามทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็น ดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
  
  
  
  
  
 

ธันวาคม 
 
  
  
  
  
  
 
   

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
  
  
  
 
 
  
 
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่ามใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น 
และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ 
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลสามง่ามรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้ 
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล
ทีเ่ป็นจริงต่อไป   

 

คณะกรรมการ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลสามง่าม 

 
สภาท้องถิ่น 

 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลสามง่าม 

 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลสามง่าม 

คณะกรรมการ 
พัฒนาของ 

อปท. 

รายงานผล เสนอ 

เสนอ 

เสนอ เสนอ 
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๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    

๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้      
๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลสามง่ามอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง       
๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคม และสรุปภาพรวมของ 

เดือนทีผ่่านมาทุกครั้ง      
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อนายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลสามง่ามเสนอสภาเทศบาล
ต าบลสามง่ามภายในระยะเวลาที่ก าหนด    

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลสามง่าม 

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี   
อยู่จริงในเทศบาลต าบลสามง่ามมาปฏิบัติงาน    

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก 
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา    

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง 
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่ามซึ่งสามารถ 
วัดได้ใน เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น  

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบล
สามง่ามทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอดอนตูมและจังหวัดนครปฐมด้วย เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน   
  

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ 
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ       

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล       
๒) เครื่องมือ       
๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ    

 
 



หน้า ๑๐ 
 

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้      

๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จาก     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลสามง่ามเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้  
  

๓. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล     

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่ามก าหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น    
การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น    

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และ 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน   

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสามง่ามใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม
มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต        
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม             
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลสามง่าม  

๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่ามจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน  
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๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลสามง่าม 

 ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ 
แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้    

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน     

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที     
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต    

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น    

๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ    

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการมีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ    

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลต าบลสามง่ามสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลสามง่ามแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาล
ต าบลสามง่าม เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม   
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ส่วนที่ ๒  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2      
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่ามเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลสามง่าม        
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่ามซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม อ าเภอดอนตูม และแผนชุมชนต าบลสามง่าม        

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม มีรายละเอียด ดังนี้         
๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย          

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี          
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ 

และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย          
พันธกิจที่ ๑ สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กร 
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในด้านการศึกษา กีฬา 

นันทนาการ สาธารณสุข สวัสดิการ ต่างๆ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
พันธกิจที่ ๔ สนับสนุนสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจใน

ระดับรากหญ้า เน้นการผลิต ใช้ และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

๓) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย         
จุดมุ่งหมายที่ ๑ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันด้านการค้า 

สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สู่ประชาคมอาเซียน 
จุดมุ่งหมายที่ ๒ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับ

รายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน  
จุดมุ่งหมายที่ ๓ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
จุดมุ่งหมายที่ ๔ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

ปลอดภัยจากสารพิษ 
จุดมุ่งหมายที่ ๕ เสริมสร้างทุนทางปัญญา ศีลธรรม คุณธรรมแก่นักเรียนและ

ประชาชน 
จุดมุ่งหมายที่ ๖ บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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จุดมุ่งหมายที่ ๗ ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะสุขอย่างมีคุณภาพ 
จุดมุ่งหมายที่ ๘ ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
จุดมุ่งหมายที่ ๙ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
จุดมุ่งหมายที่ ๑๐ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
จุดมุง่หมายที่ ๑๑ พัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน 
จุดมุ่งหมายที่ ๑๒ เพ่ือให้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย บรรเทาภัยธรรมชาติมี

ประสิทธิภาพ 
จุดมุ่งหมายที่ ๑๓ เพ่ือลดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย          
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน/ซอย ให้สะดวกต่อ

การสัญจรและสะอาดร่มรื่นสวยงาม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาปรับปรุงขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ า

ต่าง ๆ และการป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปรับปรุงพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูลให้ถูก

หลักสุขาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริม อบรมวิชาชีพประชาชนให้สามารถท ากิจการ 

หรือเป็นแรงงานฝีมือ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม 
แก่นักเรียนและประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ ส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนมีสวัสดิการ เล่นกีฬา 
และกิจกรรมนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และปกป้องสถาบัน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๔ ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนาที่  ๑๕ ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และการปฏิบัติงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนาที่  ๑๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๗ อบรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ 
และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๘ ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๙ ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๐ ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

๕) วิสัยทัศน์  
เทศบาลต าบลสามง่ามเมืองน่าอยู่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เกษตรปลอดสารพิษ  

และการบริหารจัดการที่ดี 
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  ๑.๒ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลสามง่าม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 64 โครงการ งบประมาณ 54,569,215 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 20 12,309,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 39 40,843,215.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ด ี 3 1,322,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2 95,000.00 

รวม 64 54,569,215.00 
 

       โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2562        
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ  
คัดแยกขยะจากหล่งก าเนิด 

50,000.00 เพื่ อให้ เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

จั ด อ บ ร ม เย า ว ช น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง จ านวน 1 ครั้ง 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝังท่อระบายน้ า สายทางใน
ซอยหลังโรงเจต้นส าโรง ถึง
ร้านขายของเก่ า หมู่ ที่  3 
ต าบลสามง่าม 

838,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและ
ได้มาตรฐาน -เพื่อแก้ไขปัญหา
จ ร า จ ร  แ ล ะ ร อ ง รั บ ก า ร
เจริญ เติบโตของชุมชนในเขต
เทศบาลฯ -เพื่อให้การขยายตัว
ของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบตาม
ผังเมือง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ย าว  213 เม ต ร  ห น า  0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
คิดเป็นพื้นที่  852 ตารางเมตร 
และฝังท่อระบายน้ า พร้อมบ่อ
พัก ยาว 85 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด)  
-พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1544526 
E617538 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1544517 E617468 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัด สายทางคันคลอง
ดินหมู่ บ้ านแหลมกะเจา     
ถึงโรงงานแบะแซ หมู่ที่  1 
ต าบลล าลูกบัว 

474,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการ
คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
ก ว่ า  2,400 ต า ร า ง เม ต ร       
(ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)  
-พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1547095 
E617213 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1546679 E616856 
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4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอน กรี ต  ส ายท างถน น
เศรษฐวิถี  ซอย 22 แยก
ขวามือชุมชน บ้านไทยทรงด า  
หมู่ที่ 2 ต าบลล าลูกบัว 

1,320,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการ
คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ย าว  650 เม ต ร  ห น า  0.05 
เมตร ไหล่ทางไพร์มโค้ทข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด)  
-พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1546665 
E618459 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1546112 E618348 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก   
คอน กรี ต  ส ายท างถน น
เศรษฐวิถี ซอย 26 ข้างวัด
ล าลู กบั ว  หมู่ ที่  4 ต าบล     
ล าลูกบัว ถึงสุดเขตเทศบาล 

1,081,000.00 เพื่ อ ให้ประชาชนได้มีถนนใน   
การคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 
ย าว  460 เม ต ร  ห น า  0.05 
เมตร ไหล่ทางไพร์มโค้ทข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 
ตารางเมตร  
-พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1548851 
E618375 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1549114 E618732 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
สาธารณะ สายทางบ้านผญ.
พ ล -ถน นลาดยาง อบ จ .     
หมู่ที่ 6 ต าบลสามง่าม 

109,000.00 เพื่ อ ให้ประชาชนมี ไฟฟ้ าส่อง
สว่างถนนในการเดินทางสัญจร
ไปมาเวลากลางคืน ลดการเกิด
อุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงภัยจาก
มิจฉาชีพ และยังเป็นการเพิ่ม
ความเจริญสู่หมู่บ้านในชนบท 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ คสล. 
ปักเสาห่างต้นละ 30 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ จ านวน 11 ต้น 
พร้อมพาดสายอลูมิเนียม และ
ติ ด ตั้ ง โค ม ไฟ ฟ้ า  LED 2x20 
วัตต์ ระยะทาง 326 เมตร  
-พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1547623 
E614818 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1547890 E614963 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง
ซอยหนองห นั ง ห มู่ ที่  2 
ต าบลสามง่าม 

88,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลอง
ไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สะดวกใน
การสัญจรทางน้ า คุณภาพของ
น้ าดีขึ้น เกษตรกรสามารถใช้น้ า
จ ากล าคลอ งใน ก ารอุ ป โภ ค 
บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม  
- เพื่อการระบายน้ าป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชนเป็นการปรับปรุง
สภาพภูมิทั ศน์ ในล าคลองให้
สวยงาม 

คลองกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร วัชพืชหนา 0.50 เมตร    
คิดเป็นปริมาตรขุดลอกวัชพืช 
3,000 ลูกบาศก์เมตร  
-พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1545692 
E616440 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1546649 E614932 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง
จากคลองท่าสาร-บางปลา 
ถึงอู่สิบล้อช่างออ หมู่ที่  6 
ต าบลสามง่าม 

153,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลอง
ไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สะดวกใน
การสัญจรทางน้ า คุณภาพของ
น้ าดีขึ้น เกษตรกรสามารถใช้น้ าจาก
ล าคลองในการอุปโภค บริโภคและ
ใช้ในการเกษตรกรรม  
- เพื่อการระบายน้ าป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชนเป็นการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ในล าคลองให้สวยงาม 

ขุดลอกคลองกว้าง 6 เมตร ยาว 
950 เมตร ลึก 2 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรขุดลอกวัชพืช 5,225 
ลูกบาศก์เมตร  
-พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1547275 
E615486 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1547548 E614841 
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9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง
ท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 12 
ต าบลสามง่าม จากสะพาน 
วัดแหลมมะเกลือ ถึงสะพาน 
คสล.แหลมกะเจา 

485,000.00 -เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลอง
ไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สะดวกใน
การสัญจรทางน้ า คุณภาพของ
น้ าดีขึ้น เกษตรกรสามารถใช้น้ าจาก
ล าคลองในการอุปโภค บริโภคและ
ใช้ในการเกษตรกรรม  
-เพื่อการระบายน้ าป้องกันน้ า
ท่วมในชุมชนเป็นการปรับปรุง
สภาพภูมิทั ศน์ ในล าคลองให้
สวยงาม 

กว้ าง 20 เมตร ยาว  3,000 
เมตร หนา 0.50 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรขุดลอกวัชพืช 16,500 
ลู ก บ า ศ ก์ เม ต ร  (วั ช พื ช  2       
ข้างคลองข้างละ 4 เมตร)  
-พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1546411 
E615649 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1548007 E617412 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอ น ก รี ต  ส ายท า งซอ ย            
วิ ก น ร า แ ก้ ว  จ า ก ถ น น     
ด อ น ตู ม -ป ล า ไห ล  ถึ ง 
โร งงาน ท า ศ าล พ ระ ภู มิ      
หมู่ที่ 1 ต าบลสามง่าม 

603,000.00 - เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ให้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดี ขึ้ น แ ล ะ ได้
มาตรฐาน  
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และ
รองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อให้การขยายตัวของเมือง
เป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ย าว  450 เม ต ร  ห น า  0.05 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด)  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1543446 
E615893 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1543194 E615968 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอ น ก รี ต  ส ายท างบ้ าน     
ฝั่ งคลอ ง ห มู่ ที่  6 ต าบ ล    
สามง่าม 

1,245,000.00 - เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ให้ มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ดี ขึ้ น แ ล ะ  ได้
มาตรฐาน  
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และ
รองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อให้การขยายตัวของเมือง
เป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,068 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล่ทางไพร์มโค้ท ข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,272 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด)  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1548202 
E615151 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1548662 E616015 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต สายทางซอยเข้า
สวนโรจน์  หมู่ที่  8 ต าบล 
สามง่าม 

1,116,000.00 - เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ให้ มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ดี ขึ้ น แ ล ะ  ได้
มาตรฐาน  
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และ
รองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อให้การขยายตัวของเมือง
เป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 
ย าว  505 เม ต ร  ห น า  0.05 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,030 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด)  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเริ่มโครงการ N1545826 
E615673 จุดสิ้นสุดโครงการ 
N1545859 E615195 
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13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต สายทางข้างบ้าน
บุ ญ ไถ่ โภ ชน า ห มู่ ที่  10 
ต าบลสามง่าม 

839,000.00 - เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ให้ มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ดี ขึ้ น แ ล ะ  ได้
มาตรฐาน  
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และ
รองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อให้การขยายตัวของเมือง
เป็นไปอย่างมีระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ย าว  720 เม ต ร  ห น า  0.05 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด)  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเร่ิมโครงการ  
N 1545043 E 616070 
จุดสิ้นสุดโครงการ  
N 1545384 E 615905 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างขุดฝังท่อ
ระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 
ส าย ท า งถ น น ส าม ง่าม -   
ตะโกสูง จากข้างโรงเรียน  
วัดแหลมมะเกลือ ผ่านร้าน
ตัดผมญารินดา ถึ งคลอง
ระบายน้ า หมู่ที่ 12 ต าบล
สามง่าม 

485,000.00 เพื่อก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ า 
ช่วยระบายน้ าที่ท่วมขังในเขต
ชุมชนในฤดูฝน 

ขุดฝังท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 
3 ขน าด เส้ น ผ่ าน ศูน ย์ ก ล า ง 
0.60 เม ตร ย าว  180 เมต ร 
พร้อมบ่อพักตามสภาพพื้ นที่ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 1546481 E 615523 
 จุดสิ้นสุดโครงการ  
N 1546302 E 615495 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อ
ซอย ถนนสามง่าม-ตะโกสูง 

372,000.00 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
บอกพิกัดสถานที่ ซอยต่างๆ ใน
เขตเทศบาลต าบลสามง่าม เป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชนในเขตเทศบาลฯ และ
นักท่องเที่ยว 

ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ถนนสาม
ง่าม-ตะโกสูง จ านวน 22 ป้าย 
หมู่ ที่  5,10,8 ต าบลสาม ง่าม 
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
(ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเร่ิมต้นโครงการ  
N 1543667 E 616549 
จุดสิ้นสุดโครงการ  
N 1545840 E 615674 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืช บ่อ
หลาเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 1,4,7 ต าบลสามง่าม 

 

368,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลอง
ไม่ให้เกิดการตื้นเขิน สะดวกใน
การสัญจรทางน้ า คุณภาพของ
น้ าดีขึ้น เกษตรกรสามารถใช้น้ า
ในการเกษตรกรรม เป็นทาง
ระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่เกิด
น้ าท่วมขัง สภาพภูมิทัศน์ในล า
คลองสวยงาม 

ขุดลอกวัชพืช ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 
0.50 เมตร คิดเป็นปริมาตรขุด
ลอกวัชพืช 12,500 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด)  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดเร่ิมต้นโครงการ  
N  1542301 E 616803 
จุดสิ้นสุดโครงการ  
N 1543884 E 618020 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

50,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) ให้มี
ประสิทธิภาพ 

อาสาสมั ครท้ อ งถิ่ น รักษ์ โลก 
(อถล.) ในเขตเทศบาล 
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18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมี
บริการขั้น

พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างประตู
เหล็กเปิด-ปิดทางเข้า
ส ถ าน ที่ ก า จั ด ข ย ะ
เทศบาลต าบลสามง่าม 

35,000.00 เพื่อให้สถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบลสามง่าม มี
ประตูที่ สามารถเปิดปิดได้  สามารถป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดใน       ยามวิกาล 

ก่อสร้างประตูเหล็ก ขนาด
ก ว้ า ง  4.50 เม ต ร  สู ง 
2.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด) 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมี
บริการขั้น

พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บ าดาลบ ริ เวณ การ
ประปาเทศบาลต าบล
ส า ม ง่ า ม  ห มู่ ที่  4 
ต าบลสามง่าม 

657,000.00 เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลต าบลสาม
ง่ามได้มีน้ าส าหรับบริโภคและอุปโภค 

ขุ ด เจ าะบ่ อบ าดาลบ่ อ
เห ล็ ก  ข น า ด เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 200 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ า
ใต้ดิน ขนาด 10 แรงม้า 
และอุปกรณ์  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
N 1543353 E 
617390 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมี
บริการขั้น

พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โค ร งก า รป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ระบบ  น้ า
ดิบ (ประปาเทศบาล
ต าบลสามง่าม) หมู่ที่ 
๑  และ ๔  บ้ าน ราง
กรด ต าบล    สามง่าม 
เทศบาลต าบล   สาม
ง่าม อ าเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม (ขุด
เจาะบ่อบาดาล ๓ บ่อ) 

1,941,000.00 - เพื่ อน าน้ า ใต้ดินมาผลิต เป็ นน้ าประปาให้
ประชาชน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม     
ใช้ในการอุปโภค บริโภค  
- เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ของประชาชน  
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ต าบล 
สามง่าม 

จ้ า ง เห ม า ขุ ด เจ า ะ บ่ อ
บาดาลท่อเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 
200 เมตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ า ใต้ดิน  ขนาด 10 
แ ร งม้ า  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
จ านวน 3 บ่อ  
- พิกัดทางภูมิศาสตร์  
จุดที่  ๑ N๑๕๔๓๓๑๔ E
๖๑๗๓๗๓  
จุดที่  ๒ N๑๕๔๓๔๐๒ E
๖๑๗๔๒๐  
จุดที่  ๓ N๑๕๔๓๔๔๗ E
๖๑๗๔๙๖ 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โ ค ร ง ก า ร วั น เ ด็ ก
แห่งชาติ 

150,000.00 - เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความ สามารถ
ด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย  
- เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้มีความ
พร้อมทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

เด็ ก  เย า ว ช น  ใน เข ต
เทศบาลต าบลสามง่าม
และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม
กิจกรรม 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม 
รณรงค์และป้องกันยา
เสพติดแก่นักเรียนใน
เขตเทศบาล 

30,000.00 - เพื่อให้เด็ก และ เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ         ยาเสพติด  
- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน      ยาเสพติดซ่ึง
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 

จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ 
เพื่อให้ความรู้รอบด้านทั้ง
โทษ พิษภัย และผลที่จะ
ตามมาจากยาเสพติด 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการแข่งขันทักษะ
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
ส ถ าน ศึ ก ษ าสั ง กั ด
เทศบาล 

50,000.00 - เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูและนักเรียนใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับ
เทศบาล ระดับภาคกลางและระดับประเทศ  
- เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการประกวด/
แข่งขันและเผยแพร่ผลงานความสามารถทาง
วิชาการในระดับเทศบาล ระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ 

ครูและนักเรียน เข้าร่วม
ก ารป ระก วด /แ ข่ งขั น
ทั ก ษ ะ ท า งวิ ช าก าร ใน
ระดับเทศบาล ระดับภาค
กลางและระดับประเทศ      
ปีละ 1 ครั้ง 
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24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
ก ารบ ริห ารสถาน ศึกษ า 
โ ร ง เ รี ย น เท ศ บ า ล  1         
วัดล าลูกบัว 

4,897,034.00 - เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ
บริห ารสถาน ศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดล าลูกบัว 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ
บริห ารสถาน ศึกษาโรงเรียน
เทศบาล  1 วัดล าลู กบั ว  (ก ) 
งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(ข) งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ลักษณะเป็นโครงการ
คัดเลือกก่อนจัดสรรงบประมาณ) 
(ค)งบประมาณที่เทศบาลฯ ให้
การสนับสนุนสถานศึกษาใน
สังกัดตามภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร น า เ งิ น ร า ย ได้ ข อ ง
ส ถ าน ศึ ก ษ า ไป จั ด ส รร เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 6 (7) 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้นักเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดล าลูกบัว 

950,435.00 เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารเสริม 
(นม) ดื่ม อย่างทั่วถึง 

จั ด ซ้ืออาห ารเสริม  (นม ) ให้
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1  
วัดล าลูกบัว 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ก ารบ ริห ารสถาน ศึกษ า     
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดล าลูกบัว 

389,400.00 เพื่ อสนั บสนุ น ค่ า ใช้ จ่ าย การ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กวัดล าลูกบัว 

งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย  -จัดหาอาหาร
กลางวัน ให้ กั บนั ก เรียน ศูนย์
พั ฒ น า เด็ ก วั ด ล าลู ก บั ว  -ค่ า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กวัด
ล าลูกบัว 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
วัดล าลูกบัว 

113,056.00 เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก  
วัดล าลูกบัวได้มีอาหารเสริม (นม) 
ดื่มอย่างทั่วถึง 

จั ด ซ้ื อ อ า ห า ร เส ริ ม  (น ม )           
ให้ นั ก เรี ย น ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก       
วัดล าลูกบัว 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการร้านอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 

50,000.00 เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารมี
ความรู้  ความเข้าใจตามหลัก
สุ ข าภิ บ าล อ าห า รแ ละ ก า ร
ด าเนินงานอาหารปลอดภัย 

อบรมผู้ป ระกอบการอาหาร   
ตามแนวทาง อาหารปลอดภัย 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการ 12 สิ งห ามหา
ราชินี 

70,000.00 เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึง
คว าม จ งรั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ าบั น
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ใน ก า ร แ ส ด งอ อ ก ถึ งค ว า ม
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ 

18,116,400.00 จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ย  ยังชีพ
ผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 

เพื่ อรองรับการจัดสวัสดิการ
ให้ แก่ผู้ สู งอายุที่ มี อายุ  60 ปี 
บ ริบู รณ์ ขึ้ น ไป ที่ มี คุณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ 
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31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
ส า ห รั บ ส นั บ ส นุ น ก า ร
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้คนพิการหรือทุพพล
ภาพ 

3,340,800.00 เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการให้แก่คนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้
พิการ โดยคนพิการที่มีสิทธิจะ
ได้ รับ เบี้ ยยั งชีพ  คนละ 800 
บาทต่อเดือน 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

90,000.00 เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ 
ที่แพทย์ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้ว 

จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ ยยั งชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
ครบทั้ง 12 เดือน 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการอุ ดหนุนอาหาร
กลางวันให้นักเรียน โรงเรียน
ใน สั ง กั ด  ส พ ป .ใน เข ต
เทศบาล 

7,800,000.00 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ได้ มี อ าห า ร
กลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง 

อุดหนุนงบประมาณ ค่าอาหาร
กลางวัน ให้แก่นักเรียนในสังกัด 
สพป. ในเขตเทศบาล จ านวน 5 
โรงเรียน จ านวน 200 วัน 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพป. ในเขตเทศบาล 

3,736,590.00 เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารเสริม 
(นม) ดื่ม อย่างทั่วถึง 

จั ด ซ้ืออาห ารเสริม  (นม ) ให้
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป. 
ใน เข ต เท ศ บ าล  จ า น ว น  5 
โรงเรียน 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก 
อาคารเรียน 1,2 โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดล าลูกบัว 

180,000.00 เพิ่อให้นักเรียนมีสถานที่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สะอาดปลอดภัยจากเช้ือโรค 

ติดตั้งตาข่ายกันนก ขนาดกว้าง 
3.45 เม ต ร  ย า ว  36 เม ต ร 
จ านวน 3 ชั้น 2 หลัง คิดเป็น
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 921 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด) 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โค ร งก า ร วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้ า อ ยู่ หั ว ม ห า ว ชิ ร า ล ง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

100,000.00 - เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ใน ก า ร แ ส ด งอ อ ก ถึ งค ว า ม
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

0.00 เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน ให้ ชุ มชนด า เนิ นงาน    
ตามแนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขตามความเหมาะสม
กับบริบทของแต่ละชุมชน 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โค รงก ารสนั บ สนุ น ก า ร
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สั งคม ให้ แ ก่ ผู้ พิ ก ารห รื อ
ทุ พ พ ล ภ า พ  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพิ่มเติม 

348,800.00 เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการที่ได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ย ยังชีพ     
ผู้พิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ 
(กรณี ตกเบิก) จ านวน ๕๓ คน 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 
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42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของมะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป 

 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

58. ยุทธศาสตร์การ โครงการสืบสานพระราช 20,000.00 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี 
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พัฒนาคนและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

ถึงภัยของมะเร็งเต้านม ขึ้นไป 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

โครงการพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

30,700.00 เพิ่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษา ระดับปฐมวัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ที่  ม ท 
๐๘๑๖.๑/ว ๓๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๑) 

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ DLTV จ านวน 
๑ ชุด 

60. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร

การจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดการเลือกตั้ ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

800,000.00 -เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ก าร เลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้ อ ง ถิ่ น เป็ น ไป ด้ ว ย ค ว า ม
เรี ย บ ร้ อ ย  รวด เร็ ว  บ ริ สุ ท ธ์ 
ยุติธรรม ทันต่อเวลาที่ก าหนด  
-เพื่อให้ได้สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน  12 คน เป็ นตั วแทน
ประชาชนในเขตเทศบาลและ
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดการเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด  -
นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม 
จ านวน  1 คน  -สมาชิ กสภ า
เทศบาลต าบลสามง่าม จ านวน 
12 คน 

61. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร

การจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดการเลือกตั้งซ่อม
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

200,000.00 -เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ก าร เลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้ อ ง ถิ่ น เป็ น ไป ด้ ว ย ค ว า ม
เรี ย บ ร้ อ ย รว ด เร็ ว  บ ริ สุ ท ธ์ 
ยุติธรรม ทันต่อเวลาที่ก าหนด  
-เพื่อให้ได้สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๑๒ คน เป็นตัวแทน
ประชาชนในเขตเทศบาลและ
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดการเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด  -
นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม 
จ านวน  ๑  คน  -สมาชิ กสภา
เทศบาลต าบลสามง่าม จ านวน 
๑๒ คน 

62. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร

การจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
สามง่าม 

322,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงานให้
อยู่ในสภาพดี สวยงาม เหมาะสม
กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ ดี ต่อผู้มาติดต่อ
ราชการ 

จ้ า ง เห ม า ซ่ อ ม แ ซ ม อ า ค า ร
ส านักงานเทศบาลต าบลสามง่าม 
โดยทาสีภายนอกอาคาร และ
ซีลรอยรั่วรอบอาคาร ขนาดกว้าง 
๒๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สูง ๑๐ 
เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๘๙๐ ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด) 

63. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการรักษา
ความมั่นคงความ

สงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการฝึกซ้อมแผนและ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

60,000.00 1.เพื่อให้ความรู้ เบื้ องต้น ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ยและการใช้ อุปกรณ์ อย่ าง
ถูกต้องถูกวิธี  
2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและการ
เสียสละเพื่ อส่ วนรวมในการ
ช่วยเหลือสังคม  
3. เพื่ อ เป็ น แ ก น น า ใน ก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า รป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
พนักงาน เทศบาล เจ้ าหน้ าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานดับเพลิง ผู้น าชุมชน 
อ า ส า ส มั ค ร  เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน 

 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

64. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการรักษา

โค ร ง ก า ร เ งิ น อุ ด ห นุ น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

35,000.00 เพื่ อ จ่ า ย เป็ น เงิน อุ ด ห นุ น ให้
องค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 

อุดหนุนงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่



หน้า ๒๔ 
 

ความมั่นคงความ
สงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

การบ ริห ารจั ดก ารศู น ย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร่ ว ม ใน ก า ร
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) 

(สถานที่กลาง) ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า รร่ ว ม ใน ก า ร
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) 

ก ล า ง ) ต า ม โค ร ง ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า รร่ ว ม ใน ก า ร
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2562     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม ข้างโรงพัสดุ
เทศบาลฯ ซอย 10 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

290,000.00  

 

2. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อฝังกลบขยะ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎิกลู 

2,000,000.00  

 

3. โครงการรณรงค์ดูแลสิ่งแวดล้อม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป 

400,000.00  

 

4. โครงการรณรงคล์ดภาวะโลกรอ้น แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ป่าไม้

ชุมชน 

100,000.00  

 

5. โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกบดอัดสายทางถนนดอนตูม-หนองปลา
ไหล ถนนคงทองซอย 3/2 (ซอยต้นโพธิ์จากหลังบ้านนางเพียร จ าปาอ่อน) 
หมู่ที่ 1 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

160,000.00  
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6. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางถนนเศรษฐวิถี  
ซอย 4 ถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งขวา) บ้านนายสว่าง ทองค า 
หมู่ที่ 1 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

600,000.00  

 

7. โครงการซ่อมแซมหินคลุกบดอดัสายทางเลียบคลองชลประทาน  
(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 2 ต าบลสามง่ามจากแยกศาลาเอนกประสงค์ ถึง สุดคลอง
ชลประทาน 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

1,669,000.00  

 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทางหลวงชนบท 
สายทางบ้านตะโกสูง (ซอยศาลอาม่า) อ าเภอดอนตมู หมู่ที่ 5 ต าบล 
สามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

3,420,000.00  

 

9. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ถนนศาลอาม่า (ซอยบ้าน ด.ต.พิเชษฐ์)  
หมู่ที่ 5 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

640,000.00  

 

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุและเสรมิดินพ้ืนทาง สายทางเลยีบคลอง
ล าอ้ายเสา (ฝั่งขวา) จากสะพานคสล. โรงเรียนวดัตะโกสูง หมู่ที่ 6 ต าบล
สามง่าม ถึงคลองรางดอนทอง หมูท่ี่ 5 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

7,600,000.00  

 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางถนนดอนตูม- 
นครชัยศรี ช่วงสุดเขตดอนขมิ้น ถงึถนนลาดยางเดมิ (บ้านผู้ใหญ่แดง)  
หมู่ที่ 9 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

900,000.00  
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12. โครงการก่อสร้างคันดินป้องกนัน้ าท่วมเลียบคลองท่าเรือ-บางพระ 
จากสะพาน คสล.หมู่ที่ 9 ต าบลสามง่าม (ดอนขมิ้น) ถึงสุดเขตเทศบาลฯ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

1,700,000.00  

 

13. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายทางถนน
เศรษฐวิถี ซอย 30 หมู่ที่ 4 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

2,950,000.00  

 

14. โครงการติดตั้งป้ายบอกช่ือซอย ภายในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป 

372,000.00  

 

15. โครงการจดัหาเสาไฟประดับหลอด LEDs พร้อมติดตั้ง แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

360,000.00  

 

16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางถนนเลียบคลองจาก 
บ้านนายไทยยงค์ ถึงบ้านนางทิม นิตย์แสวง หมู่ที่ 2 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

90,000.00  

 

17. โครงการขยายไฟฟ้าสายคลองสามแก้ว-รางกรด หมู่ที่ 7  
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

340,000.00  
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18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายทางข้างบ้านนายแมว หมู่ที่ 7 
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

30,000.00  

 

19. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางเข้าหมู่บ้านดอนตมู  
หมู่ที่ 9 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

60,000.00  

 

20. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางเลียบคลองล าอ้ายเสา  
จากประตูน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลสามง่าม ถึงถนนลาดยางสายแหลมมะเกลือ-
ไผ่กุ่ม หมู่ที่ 11 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

338,000.00  

 

21. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตรงข้ามหอถังน้ า ชุมชนบ้าน 
เกาะถ่าน หมู่ที่ 11 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

300,000.00  

 

22. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชนบ้านแหลมมะเกลือ  
(ซอยข้างโรงเรียน) หมู่ที่ 12 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

120,000.00  

 

23. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายทางถนนเศรษฐวิถี (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 3 ต าบลล าลกูบัว ถึงหมู่ที่ 4 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

240,000.00  

 

24. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางพลด าริห์ ซอย 4  
ริมคลองบ้านทองขาว หมู่ที่ 3 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

69,000.00  
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25. โครงการขดุฝังท่อระบายน้ าบริเวณหลังบ้านพักต ารวจ หมู่ที่ 1  
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

235,800.00  

 

26. โครงการก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก สายทางท้ายซอย
ถนนเศรษฐวิถี ซอย 4 หมู่ที่ 1 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

1,078,000.00  

 

27. โครงการขดุฝังท่อระบายน้ า สายทางบ้านนายใจ บัวงาม ถึงบ่อหลา
คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

1,475,000.00  

 

28. โครงการขดุลอกวัชพืชบ่อหลาระบายน้ า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 10 
ต าบลสามง่าม จากคลองรางดอนทอง ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 375 
หมู่ที่ 3 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

427,000.00  

 

29. โครงการขดุลอกวัชพืชคลองบ่อหลา เลยีบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 
ต าบลสามง่าม จากถนนทางหลวง 375 ถึงสุดเขตเทศบาล (ดอนยอ) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

250,000.00  

 

30. โครงการขดุฝังทอ่ระบายน้ า คสล.จากทางแยกประปา ถึงบ้าน 
นายบุญชู รุ่งเรือง 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

600,000.00  

 

31. โครงการก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก สายทางถนนคงทอง 
ซอย 3 หมู่ที่ 5 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

880,000.00  
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32. โครงการขดุลอกวัชพืชคลองล าอ้ายเสา หมู่ที 6,11,12  
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

3,700,000.00  

 

33. โครงการขดุลอกวัชพืชคลองบ่อหลาเลียบคลองชลประทาน เพือ่ 
กักเก็บน้ า หมู่ที่ 7-9 ต าบลสามง่าม จากหลังตลาดสดเทศบาล ถึง
ถนนลาดยางบ้านดอนตูม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

368,000.00  

 

34. โครงการขดุลอกคลองไสไ้ก่สายทางหลังชุมชน บ้านชายลาดผ่าน 
บ้านผู้ใหญ่หนู ถึงโรงงานกระเพาะปลา หมู่ที่ 8 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

208,000.00  

 

35. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งแบบแนวตั้ง แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

1,500,000.00  

 

36. โครงการขดุลอกวัชพืชคลองล าลาดโสน หมู่ที 3,4 ต าบลล าลูกบัว แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

854,000.00  

 

37. โครงการขดุลอกวัชพืชคลองรางดอนทอง หมู่ที 4,5 ต าบลล าลูกบัว แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

1,500,000.00  

 

38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมหวัง  
บุญประสพ) หมู่ที่ 8 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

540,000.00  

 



หน้า ๓๑ 
 

39. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองกระดานทอง หมู่ที่ 8  
ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตมู จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

1,800,000.00  

 

40. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน  
น.ส.บานช่ืน สังเกตการณ์ หมู่ที่ 1 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

496,000.00  

 

41. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบา้น 
นายสุนทร ศรีสวสัดิ์ หมู่ที่ ๔ ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

473,000.00  

 

42. โครงการขดุลอกวัชพืชคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 3 ต าบลสามง่าม 
จากสะพาน คสล. ทางหลวง 375 ถึงสะพาน คสล.วัดดอนตูม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

846,000.00  

 

43. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้าน 
นางหนู ข าสุวรรณ ถึงบ้านครูโต้ง ถนนเศรษฐวิถี ซอย 4/3 หมู่ที่ 1  
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

496,000.00  

 

44. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านจามจุรี โดยการปูยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตทับหน้า 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

500,000.00  

 



หน้า ๓๒ 
 

45. โครงการวางท่อเมนประปาสายทางชุมชนบ้านหนองหนัง หมู่ที่ 2 
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

200,000.00  

 

46. โครงการขยายท่อเมนประปาจากแยกสมเจรญิถึงบ้านนายเต็ก  
แสวงบุญนที บ้านเลขท่ี 4 และแยกเลียบถนนข้ามคลองสามง่ามถึง 
ถนนเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

180,000.00  

 

47. โครงการถมดินขยายที่ท าการประปาเทศบาลต าบลสามง่าม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

3,100,000.00  

 

48. โครงการกั้นรั้วลวดหนามล้อมรอบท่ีดินสาธารณประโยชน์  
(หุบอ้ายบ่วง) บริเวณที่ท าการประปาเทศบาลต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

100,000.00  

 

49. โครงการวางท่อเมนประปาชุมชนบ้านต้นไม้ใหญ่ หมู่ที่ 4  
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

89,500.00  

 

50. โครงการเป่าบ่อบาดาลของการประปาเทศบาลต าบลสามง่าม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

100,000.00  

 

51. โครงการวางท่อเมนประปาชุมชนบ้านก้าวหน้า (บริเวณเทศบาล 
ซอย 6,8,10) หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

220,500.00  

 

       



หน้า ๓๓ 
 

52. โครงการย้ายและปรับปรุงท่อเมนประปา (ศาลอามา่) หมู่ที่ 5  
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

250,000.00  

 

53. โครงการวางท่อเมนประปา ชุมชนบ้านสามง่าม หมู่ที่ 5  
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

360,500.00  

 

54. โครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ที่ 8 ต าบลสามง่าม  
ชุมชนบ้านชายลาด 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

200,000.00  

 

55. โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าประปา หมู่ท่ี 9 ต าบลสามง่าม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

450,000.00  

 

56. โครงการขดุบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนายจ าเนียร) บ้านแหลมกะเจา 
หมู่ที่ 1 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

334,000.00  

 

57. โครงการขยายท่อเมนประปาบริเวณบา้นไทยทรงด า หมู่ที่ 2  
ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านกั
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

300,000.00  

 

58. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 
วัดล าลูกบัว หมู่ที่ 4 ต าบลล าลูกบวั 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

2,000,000.00  

 

       



หน้า ๓๔ 
 

59. โครงการวางท่อเมนประปาชุมชนบ้านไผ่กุม่ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

540,600.00  

 

60. โครงการวางท่อเมนประปา ชุมชนบ้านไผ่เกาะ หมู่ที่ 6 ต าบลล าลูกบัว แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

89,500.00  

 

61. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลยีบ
คลองล าลาดโสน จากคลองประปานครหลวง ผา่นซอยพืชผัก หมู่ที่ 4 
ต าบลล าลูกบัว เช่ือมพ้ืนท่ี อบต.ไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

7,754,000.00  

 

62. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลยีบ
คลองรางดอนทอง จากประตูน้ า หมู่ที่ 5 ต าบลล าลูกบัว ผ่านข้าง รพ.สต.
ล าลูกบัว เช่ือมพ้ืนที่ อบต. ดอนตมู อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

5,169,000.00  

 

63. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลยีบ
คลองรางดอนทอง ผ่านสวนส้ม หมู่ที่ 4 ต าบลล าลูกบัว เช่ือมพ้ืนท่ี อบต.
ดอนตูม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

4,943,000.00  

 

64. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
สายทางเลยีบคลองขุดบางเลน วัดลานคา ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 3 ต าบลล าลูกบัว 
เชื่อม อบต.ไผหู่ช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

972,000.00  

 

       



หน้า ๓๕ 
 

65. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 3 
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

3,195,000.00  

 

66. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจาก
สะพาน คสล.หมู่ที่ 6 ต าบลสามง่าม (หลังวัดตะโกสูง) ผ่านหมู่ที่ 11 ต าบล
สามง่าม (ประตูน้ าบ้านจามจรุี) ถึงหมู่ที่ 4-5 ต าบลล าลูกบัว เช่ือมตอ่พ้ืนท่ี
อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

13,483,000.00  

 

67. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลยีบ
คลองท่าสาร-บางปลา จากสะพาน คสล.หมู่ที่ 1 ต าบลล าลูกบัว ถึง 
สะพาน คสล.วัดแหลมมะเกลือ หมู่ที่ 12 ต าบลสามง่าม เช่ือมต่อพื้นที่บ้าน
ดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

10,133,000.00  

 

68. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 ต าบล
สามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

40,000,000.00  

 

69. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางถนนเศรษฐวิถี ซอย 22 
หมู่ที่ 2 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

500,000.00  

 

70. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางถนนเศรษฐวิถี ซอย 21 
หมู่ที่ 3 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

350,000.00  
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71. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางถนนเศรษฐวิถี ซอย 32 
หมู่ที่ 3 ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งาน

สถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

200,000.00  

 

72. โครงการทาสีอาคารหอถังน้ า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร และซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่ช ารุดภายในบรเิวณที่ท าการประปา หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

500,000.00  

 

73. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งวัดแหลมมะเกลือ หมู่ที่ 12  
ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตมู จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๓ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

9,796,000.00  

 

74. โครงการจา้งเหมาขดุลอกวัชพืชคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 2,3,5 
ต าบลสามง่าม จากสะพาน คสล.วดัสามง่าม ถึงสะพาน คสล.ทางหลวง 
375 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

497,000.00  

 

75. โครงการจา้งเหมาขดุลอกวัชพืชคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 3,9 
ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

496,000.00  

 

76. โครงการจา้งเหมาขดุลอกวัชพืชคลองรางดอนทอง หมู่ที่ 4,5 ต าบล
ล าลูกบัว จากคลองประปานครหลวง ถึงสะพาน คสล. สดุเขตเทศบาล 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอก

แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

485,000.00  

 

77. โครงการจา้งเหมาขดุเจาะบ่อบาดาล การประปาเทศบาลต าบล 
สามง่าม หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

657,000.00  
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78. โครงการก่อสร้างและปรับปรงุเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

1,725,000.00  

 

79. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ นิ้ว ลกึ ๑๘๐ 
เมตร พร้อมอุดบ่อบาดาลเดิม บรเิวณหอถังน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
ต าบลล าลูกบัว (บรเิวณอนามัยล าลูกบัว) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

337,000.00  

 

80. โครงการจา้งเหมาขดุเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว 
ลึก 180 เมตร เครื่องสูบน้ า ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุดบ่อบาดาลเดมิ 
บริเวณหอถังน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลล าลูกบัว (บ้านจามจรุี) 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

349,000.00  

 

81. โครงการก่อสร้างและปรับปรงุเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

1,743,000.00  

 

82. โครงการก่อสร้างและปรับปรงุเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

1,698,000.00  

 

83. โครงการก่อสร้างและปรับปรงุเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

1,585,000.00  

 

84. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
สายซอยป่าช้าไทยทรงด า หมู่ที่ ๒ บ้านกะเจาโซ่ง ต าบลล าลูกบัว 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร 

1,937,000.00  

 



หน้า ๓๘ 
 

85. โครงการก่อสร้างและปรับปรงุเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ ต าบลล าลูกบัว แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หอถังเหล็กเก็บน้ า
ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด  
๖ นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ าใต้ดิน ขนาด ๕ แรงม้า และตดิตั้ง ถังกรองหน้า
เครื่อง 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

1,427,000.00  

 

86. โครงการก่อสร้างและปรับปรงุเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ ต าบลสามง่าม แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หอถังเหล็กเกบ็น้ า
ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ 
นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ าใตด้ิน ขนาด ๕ แรงม้า และตดิตั้ง ถังกรองหน้า
เครื่อง 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งานผลิต 

1,585,000.00 

  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

87. โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอน แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา-การบรหิารการศึกษา 

10,000.00  

 

88. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ

และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การ
บริการสาธารณสุข 

50,000.00  

 

 
 
 

     

 



หน้า ๓๙ 
 

89. โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ

และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การ
บริการสาธารณสุข 

40,000.00  

 

90. โครงการจา้งเหมาพ่นหมอกควันก าจัดแมลงพาหะน าโรคติดต่อ แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสขุ

และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การ
บริการสาธารณสุข 

90,000.00  

 

91. โครงการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
สว่นสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

400,000.00  

 

92. โครงการสุขภาพดี วิถสีูงวัย แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

300,000.00  

 

93. โครงการอดุหนุนกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์ของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

200,000.00  

 

94. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห-์งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การ
บริหารทั่วไป 

400,000.00  

 



หน้า ๔๐ 
 

95. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลสามง่าม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห-์งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การ
บริหารทั่วไป 

400,000.00  

 

96. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

การศึกษา-การบรหิารการศึกษา 

100,000.00  

 

97. โครงการปรับปรุงซุม้ชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห-์งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การ
บริหารทั่วไป 

500,000.00  

 

98. โครงการจดังาน ๕ ธันวาคม แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งาน

ปลูกฝังจิตส านึก 

80,000.00  

 

99. โครงการตรวจคดักรองโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ปี ๒๕๖๒ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

36,000.00  

 

100. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

72,500.00  

 



หน้า ๔๑ 
 

101. โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละแกนน านักเรียนร่วมกับการฝกึ
ทักษะการแปรงแห้ง เพื่อลดปญัหาฟันผุเร่งด่วนในเด็กวัยเรียน ปี ๒๕๖๒ 

แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

20,000.00  

 

102. โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

11,000.00  

 

103. โครงการตรวจสารพิษตกคา้งในเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

19,000.00  

 

104. โครงการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

36,750.00  

 

105. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี ๒๕๖๒ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

50,000.00  

 

106. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

48,000.00  
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107. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

25,175.00  

 

108. โครงการมะเร็งปากมดลูกปอ้งกันได้ ด้วยการใส่ใจตรวจ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

9,500.00  

 

109. โครงการตรวจสารพิษตกคา้งในเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

13,500.00  

 

110. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

38,125.00  

 

111. โครงการชุมชนสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบรูณ์ ปี ๒๕๖๒ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

22,200.00  

 

112. โครงการเกาะถ่าน สะอาดดี ชีวีสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๒ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

22,200.00  
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113. โครงการล าอ้ายเสาสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบรูณ์ ปี ๒๕๖๒ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

24,000.00  

 

114. โครงการบ้านหนองหนัง สะอาดดี อนามัยดี ชีวีสมบรูณ ์ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

24,800.00  

 

115. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา IQ และ EQ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

15,000.00  

 

116. โครงการพยุงวัยวิทยา ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตะโกสูง แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

160,000.00  

 

117. โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายุด้วยกิจกรรมสร้างสุขภาพ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

160,000.00  

 

118. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายโุรงพยาบาลดอนตูม ปี ๒๕๖๒ แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

140,000.00  
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119. โครงการชะลอวัย หา่งไกลภาวะตดิเตยีง แบบ 
ผ.๐๒ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

69,000.00  

 

120. โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และป้องกัน 
โรคเอดส์ ในวัยเรยีน 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

35,000.00  

 

121. โครงการเยาวชนไทย ปลอดภัยจากโรคติดต่อ แบบ 
ผ.๐๕ 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป 

30,000.00 

  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

122. โครงการวันเทศบาล แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-การบริหารงาน

ทั่วไป 

50,000.00  

 

123. โครงการวันท้องถิ่นไทย แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-การบริหารงาน

ทัว่ไป 

10,000.00  

 

124. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน (ออก
ส ารวจข้อมลูภาคสนาม) 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-การบริหารงาน

ทั่วไป 

200,000.00  
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125. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ภายใน 
ส านักงานเทศบาลต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-การบริหารงาน

ทั่วไป 

50,000.00  

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

126. โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุ อุบัตภิัยบนท้องถนน และรกัษา
ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 

แบบ 
ผ.๐๑ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
การรักษาความสงบภายใน-การ

วางแผนป้องกันภัย 

150,000.00  

 

127. โครงการแก้ไขปญัหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) บริเวณแยกไฟแดงหอนาฬิกา หมู่ที่ 1 ต าบลสามงา่ม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
การรักษาความสงบภายใน-การ

วางแผนป้องกันภัย 

689,700.00  

 

128. โครงการแก้ไขปญัหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) บริเวณแยกไฟแดงตลาดสดเทศบาลต าบลสามง่าม  
หมู่ที่ ๔ ต าบลสามง่าม 

แบบ 
ผ.๐๕ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
การรักษาความสงบภายใน-การ

วางแผนป้องกันภัย 

864,000.00 
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          ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบาลต าบลสามง่าม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ     
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จ านวนเงิน 13,328,088 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 28 โครงการ จ านวนเงิน 13,341,500 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์        
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

16 8,506,800.00 16 8,506,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ 
และส่งเสรมิเกษตรปลอดสารพิษ 

0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 10 4,460,565.72 10 4,473,977.72 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ด ี 1 320,000.00 1 320,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมั่นคงความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

1 40,722.00 1 40,722.00 

รวม 28 13,328,087.72 28 13,341,499.72 

 
   ๑.3  สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบรกิาร
ขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

106 20 86 16 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแกไ้ข
ความยากจน เสริมรายได้ และ
ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

0 0 0 0 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

74 39 35 10 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
การจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7 3 4 1 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษา
ความมั่นคงความสงบเรยีบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

5 2 3 1 

รวม 192 64 128 28 
ที่มา  : ระบบ E-plan 
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สรุป  
๑. ในปี ๒๕๖2 เทศบาลต าบลสามง่าม มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๑92 โครงการ และได้รับ 
    การอนุมัตงิบประมาณ จ านวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33  
๒. ในปี ๒๕๖2 เทศบาลต าบลสามง่าม มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๑92 โครงการ และ 
    ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
3. ในปี 2562 เทศบาลต าบลสามง่าม มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 64 โครงการ และ 
    ได้ลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 
 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น กับจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
กับจ านวนโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2562 
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๑.4  จ านวนโครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานที่ก าหนด 
ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖2 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการด าเนินงานในระหว่าง 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 
ตามแผน

ด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว 
เสร็จตามแผน 

ไม่แล้วเสร็จ 
ตามแผน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

20 16 4 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขความยากจน  
เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

0 0 0 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

39 10 29 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

3 1 2 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมั่นคงความ
สงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 1 1 

รวม 64 28 36 
 

บทสรุป  
๑. ในปี ๒๕๖2  เทศบาลต าบลสามง่าม  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (๑ ตุลาคม  ๒๕๖1 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) จ านวน  
28 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 43.75    

๒. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้     
๒.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทางบ้านเลขท่ี ๘/๑๒ ถึงบ้านเลขท่ี ๘/๑๐ ชุมชนบ้าน

ดอนตูม หมู่ที่ ๙ ต าบลสามง่าม  งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท  
ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก ชาวบ้านได้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะด้วยตนเอง    
แนวทางการแก้ไขปัญหา.................-.........................................................................................     

๒.๒ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด  งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสามง่าม ให้ด าเนินโครงการเยาวชนไทยร่วมใจจัดการขยะ เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เดียวกัน จึงมิได้เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือมิ
ให้เกิดความซ้ าซ้อน และใช้จ่ายงบประมาณเกินจริง           

แนวทางการแก้ไขปัญหา...................-.......................................................................................    
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๒.๓ โครงการปูแผ่นพ้ืนยางพาราลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กวัดล าลูกบัว 
งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท                             

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา    
แนวทางการแก้ไขปัญหา................-..........................................................................................     

๒.๔ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท                             
ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก ยังไม่มีกฎหมายประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

และสมาชิกสภาท้องถิน่ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา................-.......................................................................................... 

๒.๕ โครงการจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก ยังไม่มีกฎหมายประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

และสมาชิกสภาท้องถิน่ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา...............-...........................................................................................  

๒.๖ โครงการเงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท 

ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนไม่สามารถแสดงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นท่ีของผู้ให้เงินอุดหนุนจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จึงไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา................-..........................................................................................  
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1.3  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖2 พบว่า มีการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลสามง่าม ไปปฏิบัติจ านวน 64 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ของ ๒๕๖2 (จากจ านวน 192 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 7.49 ของ 5 ปี (จากจ านวน 
855 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 54,569,215 บาท คิดเป็นร้อยละ ๒4.40 ของปี ๒๕๖2       
(จากจ านวน 223,640,065 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 5.34 ของ 5 ปี (จากจ านวน 1,022,852,276 บาท) 
แยกเป็น  

๑) จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

การด าเนินงาน 
ร้อยละของโครงการที่

ได้ปฏิบัติจริง 
ได้ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ปี ๒๕๖2 5 ป ี
ปี ๒๕๖2 5 ป ี

เสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบรกิาร
ขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

106 439 20 - 20 86 10.42 2.34 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแกไ้ข
ความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริม
เกษตรปลอดสารพิษ 

0 9 0 - 0 0 ๐ ๐ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

74 360 39 - 39 35 20.31 4.56 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
การจัดการบ้านเมืองที่ด ี

7 32 3 - 3 4 1.56 0.35 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษา
ความมั่นคงความสงบเรยีบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

5 15 2 - 2 3 1.04 0.23 

รวม 192 855 64 - 64 128 33.33 7.49 
  

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

จ านวนโครงการตามแผน 5 ปี 
จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนท้องถิ่น 

เพ่ือจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖2 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ านวน  439  โครงการ ๒๐ 4.56 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ านวน  9  โครงการ ๐ ๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ านวน  360 โครงการ 39 10.83 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ านวน  32  โครงการ 3 9.37 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จ านวน  15  โครงการ ๒ 13.33 

รวม  855  โครงการ 64  โครงการ 38.09 
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คิดเป็นร้อยละในการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖5 ) มาจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ดังนี้  

๑.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  จ านวน  ๑92  โครงการ  
๒.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 64  โครงการ                      
คิดเป็นร้อยละ         =      64  x ๑๐๐  =  33.33                                                 

       ๑92     
๒) จ านวนงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณตาม แผนพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละของ

งบประมาณทีใ่ชจ้า่ย
จริง 

ปี ๒๕๖2 5 ป ี เบิกจ่ายแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

รวม ปี ๒๕๖2 5 ป ี

๑.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
มีบริการขั้น
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

175,442,400.00 751,902,832.00 12,309,000.00 - 12,309,000.00 5.41 1.20 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
แก้ไขความ
ยากจน เสริม
รายได้ และ
ส่งเสริม
เกษตรปลอด
สารพิษ 

๐ 660,000.00 ๐ - ๐ ๐ ๐ 

๓.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และชุมชนให้
เข้มแข็ง 

48,509,343.00 258,287,744.00 40,843,215.00 - 40,843,215.00 17.96 3.99 

๔.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารการ
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1,632,000.00 9,276,000.00 1,322,000.00 - 1,322,000.00 0.58 0.13 

๕.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
รักษาความ
มั่นคงความ
สงบเรียบร้อย
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1,798,000.00 2,725,700.00 95,000.00 - 95,000.00 0.04 0.01 

รวม 227,382,443.00 1,022,852,276.00 54,569,215.00 - 54,569,215.00 24.00 5.34 
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1.5  ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
1.5.1 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล  

 ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา  
๑) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยังไม่

ครอบคลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีโครงการ
ในแผน ๑92 โครงการ แต่สามารถด าเนินการได้เพียง 64 โครงการ  

๒) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย   
๔.๒.๒ ข้อสังเกตการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
๑) ขาดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสังเกตได้จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาเพียง   

ร้อยละ 85  
๒) ในการตอบแบบสอบถามมีบางส่วนที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
๓) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ   
 

1.5.2 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล  
๑) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพ

และรายได้ของท้องถิ่น และเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก
แตเ่ทศบาลต าบลสามง่ามจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ  

๒) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัดของ
งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส า เร็จของ
โครงการจึงเกิดขึ้นน้อย  

๓) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนิน
กิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

๔) ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕) ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ บุคลากร 

งบประมาณ ฯลฯ  
 

1.5.3 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล   
๑) ให้เทศบาลต าบลสามง่ามเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลสามง่ามให้มากขึ้น        
๒) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ราษฎรทราบ โดยผ่านกลุ่มผู้น าชุมชน องค์กรต่าง ๆ     

ในหมู่บ้านนั้น ๆ เพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบ และมีส่วนร่วมมากข้ึน หรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน        
๓) การแจ้งข่าวสารของเทศบาลต าบลสามง่าม ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านยังน้อยเกินไป        
๔) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลสามง่ามน้อยมาก ควรท าให้

ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพ่ือการมีส่วนร่วมและโปร่งใส       
๕) ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพ งบประมาณ

ของท้องถิ่นเอง พ้ืนที่ และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และ
สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม        
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๖) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่เทศบาลต าบลสามง่ามได้อุดหนุนงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุน  

๗) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยเฉพาะ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลสามง่ามให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่เขามีศักยภาพกว่า  

๘) เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๖2 นอกจากเสนอสภาเทศบาล
ต าบลสามง่ามรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และมีการแจกให้กอง/ฝ่ายต่างๆรับทราบผล
การด าเนินงานในภาพรวมของกอง/ฝ่าย เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว
ให้ดีต่อไป 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  - แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ข้อมูลาสภาพทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสามง่าม โดยการวิเคราะห์สภาวการณ์ 
ศักยภาพ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่าม ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน และความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 2.2 การติดตามและประเมิลผลโครงการ 
  - แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ได้น าไปปฏิบัติ 
 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  - แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงาน 

1 คณะท างานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม 

รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลสามง่ามเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม 

2 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลสามง่าม 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม 

3 นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม 1. สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่ามต่อสภา
เทศบาลต าบลสามง่าม 
2. เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลสามง่ามต่อสภาเทศบาลต าบลสามง่าม 

4 สภาเทศบาลต าบลสามง่าม 1 . จั ด ให้ มี การป ระชุ มสภ าเทศบาลต าบลสามง่าม         
สมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญแล้วแต่กรณี เพ่ือรับทราบผล
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
สามง่ามจากนายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม 
2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามง่าม หรือที่ประชุมแห่ง
สภาเทศบาลต าบลสามง่าม สามารถอภิปรายและเสนอ
ความเห็นในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามง่าม 
3. ประธานสภาเทศบาลต าบลสามง่าม เสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่ามที่สภา
เทศบาลต าบลสามง่ามได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น 
หรือการตั้งขอสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาเทศบาลต าบล
สามง่าม ให้นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม 
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ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงาน 
5 นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

สามง่าม ที่สภาเทศบาลต าบลสามง่ามได้รับทราบและได้
เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการ
พัฒนาเทศบาลต าบลสามง่ามแล้วส่งให้คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม 

6 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลสามง่าม 

1. นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม เพ่ือได้รับ
ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลสามง่ามจากสภาเทศบาลต าบลสามง่าม 
2. เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการ
พัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบล
สามง่าม ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสามง่าม ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

7 นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม 1. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสามง่ามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน        
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว 
2. ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม โดยใช้แบบส ารวจ

การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส ารวจสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทุกภาคส่วน      
จ านวน 200 ชุด โดยคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม รวบรวมผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่ามเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามง่าม 
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2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
2.5.1 แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสามง่าม ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ๖0 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่าม  ๑๐ 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่ามในเขตจังหวัด  ๑๐ 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐ 
 ๓.๔ วิสัยทัศน์  ๕ 
 ๓.๕ กลยุทธ์ ๕ 
 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ 
 ๓.๘ แผนงาน ๕ 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 - แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาแบบการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 

 
 



หน้า ๕๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ ไขปัญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น โยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ   
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 

(๕) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity ( โอ ก า ส ) แ ล ะ T-Therat 
(อุปสรรค) 

(๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

(10) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารั ฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(10) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(10) 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์ ตัวชี้ วัด          
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 

รวมคะแนน 100 
 



หน้า ๕๙ 
 

2.5.2 แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลสามง่าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 
 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
๕ 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ 
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
๕ 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ 
 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 
 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 - แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาแบบการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่าม (ใช้การ
วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มี ผล         
ต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น     
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ ได้   
ก าหนดไว้ 
2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลสามง่าม ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับเทศบาลต าบล   
สามง่ามที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

10 

5. โครงการพัฒนา 
1. ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลสามง่ามและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลสามง่ามที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

5 

3. เป้ าหมาย (ผลผลิตของ
โค รงการ ) มี ค วาม ชัด เจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่ าไร กลุ่ ม เป้ าห มายคืออะไร มีผลผลิตอย่ างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้ จะท าที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด  และจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 

4. โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
5. เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 

6. โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ        
ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม       
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 

7 . โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 

8. โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ป ระ เทศชาติ มั่ น ค ง มั่ งคั่ ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5 

9 . งบ ป ร ะ ม าณ  มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ เป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) (4 ) ความยุติ ธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 

10. มีการประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5 

11 . มี การก าหนดตั ว ช้ี วัด 
(KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
1 2 . ผลที่ ค าดว่ าจะ ได้ รั บ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 

รวมคะแนน 100 
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การมีบริการขั้นพ้ืนฐานและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

๑. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน/ซอย ให้สะดวกต่อการสัญจรและ
สะอาดร่มรื่นสวยงาม 
๒. ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
๓. ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 
๔. พัฒนาปรับปรุงขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
๕. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการ
ป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
๖. ปรับปรุงพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
๗. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30 15,804,570 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 สาย 
-โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 10 สาย 
-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 1 สาย 
-โครงการติดตั้งบอกชื่อซอย ๑ 
โครงการ 
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
5 สาย 
-โครงการขุดลอกคลอง 9 สาย 
-โครงการขุดฝังท่อระบายน้ า ๑ สาย 
-โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 1 โครงการ 
-โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
1 โครงการ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การแก้ไขความยากจน 
เสริมรายได้ และส่งเสริม
เกษตรปลอดสารพิษ 

๘. ส่งเสริม อบรมวิชาชีพประชาชนให้สามารถท ากิจการ หรือเป็นแรงงาน
ฝีมือ 
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2 200,000 -โค ร งก า รส่ ง เส ริ ม อ าชี พ  2 
โครงการ 
 

 
 



หน้า ๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

๑๐. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม แก่นักเรียน
และประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๑. ส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนมีสวัสดิการ เล่นกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการ 

๑๒. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และปกป้องสถาบัน 
๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

๑๔. ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุข 

46 37,657,809 -โครงการอบรม 5 โครงการ 
-โครงการจัดงาน 6 โครงการ 
-โครงการจัดหา 6 โครงการ 
-โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ๔ 
โครงการ 
-โครงการอุดหนุนด้านสาธารณสุข 
20 โครงการ 
-โครงการอุดหนุนด้านสวัสดิการ
สังคม 3 โครงการ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การบริหารการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
และการปฏิบัติงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

๑๖. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 

๑๗. อบรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

๑๘. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

2 242,000 -โครงการจั ดการเลื อกตั้ ง  1 
โครงการ 
-โครงการจ้างหมา ๑ โครงการ 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการรักษาความ
มั่นคงความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑๙. ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

๒๐. ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
๒ 112,000 -โครงการอบรม ๑ โครงการ 

-โครงการรณรงค์ ๑ โครงการ 

รวม 54,016,379 82 



หน้า ๖๕ 
 

การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการขั้น
พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

๑. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน/ซอย 
ให้สะดวกต่อการสัญจรและสะอาดร่มรื่น
สวยงาม 
๒. ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
๓. ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 
๔. พัฒนาปรับปรุงขยายเขตบริการไฟฟ้า
สาธารณะ 
๕. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแม่น้ าล า
คลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการป้องกันน้ า
ท่วมและน้ าเสีย 
๖. ปรับปรุงพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและ
ปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
๗. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30 15,804,570 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 สาย 
-โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 10 สาย 
-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 1 สาย 
-โครงการติดตั้ งบอกชื่อซอย ๑ 
โครงการ 
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 5 
สาย 
-โครงการขุดลอกคลอง 9 สาย 
-โครงการขุดฝังท่อระบายน้ า ๑ สาย 
-โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 1 โครงการ 
-โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
1 โครงการ 

-มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
-มีแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี 
-มีแสงสว่างเพียงพอการ
สัญจรได้รับความสะดวก
ปลอดภัย 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการแก้ไขความ
ยากจน เสริมรายได้ และ
ส่งเสริมเกษตรปลอด
สารพิษ 

๘. ส่ งเสริม  อบรมวิชาชีพประชาชนให้
สามารถท ากิจการ หรือเป็นแรงงานฝีมือ 
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2 200,000 -โค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม อ า ชี พ  2 
โครงการ 
 

- ส่งเสริมให้ผู้ฝึกอาชีพเกิด
อาชีพหรือมีรายได้เสริม 
- ส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรม
สามารถพ่ึงพาตนเองและลด
รายจ่าย 



หน้า ๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

๑๐. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศีลธรรม 
คุณธรรม แก่นักเรียนและประชาชน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๑. ส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนมีสวัสดิการ เล่น
กีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

๑๒. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และปกป้องสถาบัน 
๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

๑๔. ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุข 

46 37,657,809 -โครงการอบรม 5 โครงการ 
-โครงการจดังาน 6 โครงการ 
-โครงการจดัหา 6 โครงการ 
-โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง 
๔ โครงการ 
-โครงการอุดหนุนด้าน
สาธารณสุข 20 โครงการ 
-โครงการอุดหนุนด้าน
สวัสดิการสังคม 3 โครงการ 

-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
-จั ด ห า ค รุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ
สิ่ งก่อสร้าง หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
-ประชาชนให้ความส าคัญใน
การดูแลสุขภาพ และได้รับ
สวัสดิการครบทุกคน 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และการปฏิบัติงานให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 

๑๖. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง 

๑๗. อบรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ 
และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

๑๘. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

2 242,000 -โครงการจัดการเลือกตั้ง 
1 โครงการ 
-โครงการจ้างหมา ๑ 
โครงการ 

-บุคลากรมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
และให้ บ ริ การป ระชาชน
อย่างเป็นธรรม 

  
 
 



หน้า ๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมายที่ประชาชนได้รับ 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการรักษาความ
มั่นคงความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑๙. ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
๒๐. ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

๒ 112,000 -โครงการอบรม ๑ 
โครงการ 
-โครงการรณรงค์ ๑ 
โครงการ 

-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

รวม 54,016,379 82  
 
๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     

๒.๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3      
๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค       

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดีของเทศบาลต าบลสามง่ามมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลสามง่ามด าเนินการในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการคมนาคมขนส่ง
สินค้าและบริการได้รับความสะดวกปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางและจังหวัดนครปฐม ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีภูมิปัญญา มีภูมิคุ้มกัน สังคมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุล และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลต าบลสามง่ามได้ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่ามสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการมีบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี        

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษของเทศบาลต าบลสามง่ามมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงใน  
เชิงมติทางเศรษฐกิจ ซึ่งเทศบาลต าบลสามง่ามสนับสนุนสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า เน้นการผลิต ใช้  และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและไม่มีหนี้สิน 
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๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็งของเทศบาลต าบลสามง่ามมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน สวัสดิการ ต่างๆ และประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะสุขอย่างมีคุณภาพ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม ด้านการบ ารุงรักษา  ฟ้ืนฟู
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษาในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ โดยการส่งเสริม
ให้นักเรียน ประชาชนมีสวัสดิการ เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลสามง่ามมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม  ด้านการสร้างเสริม
ระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง พัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน           

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม 
ซึ่งเทศบาลต าบลสามง่ามได้ก าหนดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่าม         
๑) เทศบาลต าบลสามง่ามได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เทศบาลต าบลสามง่ามเมืองน่าอยู่  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  เกษตรปลอดสารพิษ  และการบริหารจัดการที่ดี   

ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการบริหารจัดการ เห็นได้จากการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยก าหนดโครงการ จ านวน 233 โครงการ ปรากฏในแผนการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลสามง่าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และพบว่าจ านวนโครงการ 82 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น    
รอ้ยละ 35.19 ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด       

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่าม        
๑) วิสัยทัศน์  “ เทศบาลต าบลสามง่ามเมืองน่าอยู่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เกษตรปลอดสารพิษ และการบริหารจัดการที่ดี ” 
๒) ยุทธศาสตร์ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการข้ันพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริม

เกษตรปลอดสารพิษ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ”  

๓) เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันด้านการค้า สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สู่ประชาคมอาเซียน 
๒. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
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๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
๕. เสริมสร้างทุนทางปัญญา ศีลธรรม คุณธรรมแก่นักเรียนและประชาชน 
๖. บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะสุขอย่างมีคุณภาพ 
๘. ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
๙. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
๑๐. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
๑๑. พัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน 
๑๒. เพ่ือให้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย บรรเทาภัยธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 
๑๓. เพ่ือลดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

๔) ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
๒. จ านวนพื้นที่ปรับปรุง/ก่อสร้างระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะ แหล่งน้ าต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและไม่มีหนี้สิน 
๔. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่ าระดับขั้นพ้ืนฐาน 
๕. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
๗. จ านวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองเพ่ิมขึ้น 
๘. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

๕) ค่าเป้าหมาย 
๑. ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน 
๒. บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ การป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. จ านวนร้อยละเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๕. จ านวนร้อยละของประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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๖. จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย 

๖) กลยุทธ์ 
๑. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน/ซอย ให้สะดวกต่อการสัญจรและสะอาดร่มรื่นสวยงาม 
๒. ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
๓. ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 
๔. พัฒนาปรับปรุงขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
๕. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
๖. ปรับปรุงพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
๗. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. ส่งเสริม อบรมวิชาชีพประชาชนให้สามารถท ากิจการ หรือเป็นแรงงานฝีมือ 
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๑๐. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา.ศีลธรรม.คุณธรรม แก่นักเรียนและประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑. ส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนมีสวัสดิการ เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
๑๒. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และปกป้องสถาบัน 
๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๔. ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุข 
๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และการปฏิบัติงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
๑๖. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
๑๗. อบรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๘. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่ามที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๒. เป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
๓. มุ่งม่ันพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
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๔. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลสามง่าม 
๖. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการประชาชน 

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
๒. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิตการตลาด และการส่งออก

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้นของ

ประเทศ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้นของ
ประเทศ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม 
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ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลสามง่ามเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.๐2) 
 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
แก้ไขความยากจน เสริม

รายได้ และส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารพิษ 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน

ในเขตเทศบาล 

 100,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอาชีพเกิดอาชีพหรือมี
รายได้เสริม 
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง
และลดรายจา่ย 

จัดฝึกอบรมอาชพีผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชนในเขตเทศบาล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
แก้ไขความยากจน เสริม

รายได้ และส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารพิษ 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี และ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

 100,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอาชีพเกิดอาชีพหรือมี
รายได้เสริม 
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง 
และลดรายจา่ย 

จัดฝึกอบรมอาชพีสตรี และประชาชนในเขต
เทศบาล 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบรกิารขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะจาก

แหล่งก าเนิด 

 20,000.00 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะจากแหล่งก าเนิด 

จัดอบรมเยาวชนระดับประถมศึกษาเกีย่วกับการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จ านวน 1 ครั้ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

สายทาง 
ท้ายซอยเศรษฐวิถี ซอย 4 หมู่ที่ 1  

ต าบลสามง่าม 

 565,000.00 - เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นและได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 315 เมตร หนา 0.05 เมตร  

ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่ 
คิดเป็นพื้นที่ 1,575 ตารางเมตร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเศรษฐวิถี ซอย 

2  
หมู่ที่ 1 ต าบลสามง่าม 

 164,000.00 - เพื่อก่อสร้าง ถนนลาดยางฯ ให้มีประสทิธิภาพ
และได้มาตรฐาน 
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
- เพื่อใหก้ารขยายตวัของเมืองเป็นไปอยา่งมี
ระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 92 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ไหล่ทาง หินคลุกตามสภาพพื้นที ่ 

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 322 ตารางเมตร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางซอยบา้นจัดสรร หมู่ที ่2 

ต าบลสามง่าม 

 1,938,000.00 - เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นและได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 745 เมตร หนา 0.05 เมตร  

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
3,725 ตารางเมตร 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางซอยบา้นนายสนิท 

ขันติสา หมู่ที่ 2 ต าบลสามง่าม 

 678,000.00 - เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ให้ม ี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อใหก้ารขยายตวัของเมืองเป็นไปอยา่งมี
ระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 243 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่  
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,215  

ตารางเมตร 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนน

เศรษฐวิถี ซอย 10 หมู่ที่ 4  
ต าบลสามง่าม 

 459,000.00 - เพื่อก่อสร้าง ถนนลาดยางฯ ให้ม ี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อใหก้ารขยายตวัของเมืองเป็นไปอยา่งมี
ระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 377 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่  
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,508  

ตารางเมตร 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ 

ติกคอนกรีต สายทางข้างเล้าไก่นางนุช  
หมู่ที่ 5 ต าบลสามง่าม 

 730,000.00 - เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางฯ ให้มีประสทิธิภาพ
และได้มาตรฐาน 
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
- เพื่อใหก้ารขยายตวัของเมืองเป็นไปอยา่งมี
ระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 384 เมตร หนา 0.05เมตร  

ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่คิดเป็นพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,920 ตารางเมตร 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายทางถนน 
สามง่าม-ตะโกสูง ซอย 14  

(ข้างโรงเรียนแหลมมะเกลือ) หมู่ที่ 
12 ต าบลสามง่าม 

 1,449,000.00 - เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้น และได้
มาตรฐาน 

ขนาดผวิจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 933 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเป็นพื้นที่ 4,665 ตารางเมตร 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางเศรษฐวิถี ซอย 20 หมู่ที่ 2 

ต าบลล าลูกบวั 

 466,000.00 - เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ดีขึ้นและได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 398 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเป็นพื้นที่ 1,990 ตารางเมตร 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการติดตั้งป้ายบอกชือ่ซอย  
ถนนสามง่าม-ตะโกสูง หมู่ที่ 

5,6,8,10,12 ต าบลสามง่าม 

 468,000.00 - เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบอกพกิดั
สถานที่ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม 

ติดต้ังป้ายบอกชือ่ซอยถนนสามง่าม- 
ตะโกสูง จ านวน 25 ป้าย 
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13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับรูป
กุมารอัตลักษณ์ชุมชน  

สายทางสามง่าม-ตะโกสูง  
หมู่ที่ 8,10 .ต าบลสามง่าม 

 500,000.00 - ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มในจุดที่แสงสว่างไม่
เพียงพอและพื้นที่เสีย่งภัย ต่อปัญหา
อาชญากรรม  
– เป็นการประดับตกแต่งถนนให้สวยงามมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลต าบล 
สามง่าม 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับรูปกุมาร  
จ านวน 13 ต้น ระยะทางไม่น้อยกว่า  

300 เมตร 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืชคลองสามง่าม 
จากสะพานคสล.วัดสามง่าม ถึง

สะพาน คสล. ทางหลวง 375 หมู่ที่ 
2,5  

ต าบลสามง่าม 

 493,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลองไม่ให้เกิดการตื้น
เขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ า  
- คุณภาพของน้ าดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้น้ า
จากล าคลอง ในการอุปโภคบริโภคและ
เกษตรกรรม  
- เป็นทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง  
- เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในล าคลองให้
สวยงาม 

ขุดลอกวัชพืช กว้าง 20 เมตร ยาว  
1,700 เมตร หนา 0.50 เมตร  

คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก 17,000 ลูกบาศก์
เมตร 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ า 
พร้อมรางระบายน้ า ซอยของเก่าโรง
เจต้นส าโรง หมู่ที่ 3 ต าบลสามง่าม 

 824,000.00 - ช่วยแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาในฤดูฝน 

ขุดฝังท่อระบายน้ า คสล.มอก. ชั้น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 533 เมตร 

พร้อมรางระบายน้ า 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง 
ล าอ้ายเสา จากประตูน้ า ม.6 ผ่าน
หลังวัดตะโกสูง ถึงสะพาน คสล. 

โรงเรียน 
วัดตะโกสูง หมู่ที ่6 ต าบลสามง่าม 

 479,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลองไม่ให้เกิดการตื้น
เขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ า  
- คุณภาพของน้ าดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้น้ า
จากล าคลองในการอุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตรกรรม  
- เป็นทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง  
- เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในล าคลองให้
สวยงาม 

ขุดลอกวัชพืช กว้าง 20 เมตร ยาว 1,650 เมตร 
หนา 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก 

16,500 ลูกบาศก์เมตร 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ 

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม  
สายทางเศรษฐวิถี ซอย 12  

เข้าซอยอากง 

 855,000.00 - เพื่อก่อสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการเจริญ 
เติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อใหก้ารขยายตวัของเมืองเป็นไปอยา่งมี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 735 

ตารางเมตร 
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ระบบตามผังเมือง 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  
(การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค) 

 100,000.00 - กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ 

ปักเสาพาดสาย ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์
สาธารณะและอุปกรณ์ในเขตเทศบาล 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ  150,000.00 - เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความ สามารถ
ด้านต่างๆอย่างหลากหลาย  
- เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้มีความ
พร้อมทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลสามงา่มและ
พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการอบรมรณรงค์และป้องกัน 
ยาเสพติดแก่นกัเรียนในเขตเทศบาล 

 30,000.00 - เพื่อให้เด็ก และ เยาวชน ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  
- เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดซ่ึง
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 

จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้รอบด้าน
ทั้งโทษ พิษภยั และผลที่จะตามมาจากยาเสพติด 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

 70,000.00 - เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัครูและนกัเรียนใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับ
เทศบาล ระดับภาคกลางและระดับ ประเทศ 
- เพื่อให้ครูและนกัเรียนได้เข้าร่วมการประกวด/
แข่งขันและเผยแพร่ผลงานความสามารถทาง
วิชาการในระดับเทศบาล ระดับภาคกลางและ
ระดับ ประเทศ 

- ครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับเทศบาล ระดับภาค

กลางและระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 

1  
วัดล าลูกบวั 

 4,537,409.00 - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดล าลูกบวั 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  

วัดล าลูกบวั 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้นกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1  

วัดล าลูกบวั 

 885,284.00 - เพื่อให้นกัเรียนได้มีอาหารเสริม (นม)  
ดื่มอย่างทั่วถึง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดล าลูกบัว 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหก้ับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดล าลกูบัว 

 84,313.00 - เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กวัดล าลูกบัวได้มี
อาหารเสริม (นม) ดื่ม อยา่งทั่วถึง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดล าลกูบัว 
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25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน  10,000.00 - เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง  
- เพื่อให้มีสื่อทีห่ลากหลาย ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

จัดกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นสนาม
เด็กเล่น ด้านข้างอาคารเรียนศูนย์

พัฒนา 
วัดล าลูกบวั 

 179,000.00 - เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนาเด็ก มพีื้นที่ให้กับนกัเรียนใน
การเล่นและออกก าลังกายอย่างเพยีงพอ 

จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นสนามเด็กเล่น 
ด้านข้างอาคารเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กวัดล าลูกบัว 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 2.50 
เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เขม้แข็ง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลาน
เอนกประสงค์ของโรงเรียน 
เทศบาล 1 วัดล าลูกบัว 

 499,000.00 - เพื่อให้สถานศึกษามพีื้นลานเอนกประสงค์ที่
อ านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นลานเอนกประสงค์ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดล าลูกบัว กวา้ง 20 เมตร 

ยาว 42 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 959 
ตารางเมตร 

 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน 
โรงเรียน ในสังกัด สพป. ในเขต

เทศบาล 

 7,900,000.00 - เพื่อให้นกัเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทาน
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนงบประ มาณค่าอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนในสังกัด สพป. ในเขตเทศบาล จ านวน 5 

โรงเรียน  
จ านวน 200 วัน 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้นกัเรียน
โรงเรียนในสังกัดสพป. ในเขตเทศบาล 

 3,784,495.00 - เพื่อให้นกัเรียนได้มีอาหารเสริม(นม)  
ดื่มอย่างทั่วถึง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพป. ในเขตเทศบาล จ านวน 5 โรงเรียน 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 

 20,000.00 - เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารมีความรู้ ความ
เข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหารและการ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัย 

ผู้ประกอบการอาหารตามแนวทางอาหาร
ปลอดภัย 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าบริโภค 

 20,000.00 - เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ าที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

พัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

32. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
โรงเก็บพัสดุเทศบาล 

 499,000.00 - เพื่อให้โรงเก็บพัสดุเทศบาลมีความพรอ้ม
ส าหรับใช้งาน 

จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเก็บพ้สดเุทศบาล 
กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร โดยการเทพื้น
อาคาร คสล. ภายในกั้นห้องและทาสีตามแบบ

แปลนเทศบาลก าหนด 
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33. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  
(ชุมชนบ้านร่วมใจพัฒนา 1) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

34. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  
(ชุมชนบ้านร่วมใจพัฒนา 2) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

35. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านหนองหนัง) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

36. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านต้นส าโรง) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

37. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านต้นไม้ใหญ่) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

38. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านก้าวหนา้) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

39. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านสามง่าม) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

40. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านล าอา้ยเสา) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

41. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านเกาะกลาง) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

42. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านชายลาด) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
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43. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านดอนตูม) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

44. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านนาป)ู 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

45. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านเกาะถ่าน) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

46. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านแหลมมะเกลือ) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

47. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านแหลมกระเจา) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

48. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านไทยทรงด า) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

49. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านไผ่ประทุน) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

50. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านพัฒนาภินันท)์ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

51. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านไผ่กุ่ม) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

52. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม  

(ชุมชนบ้านไผ่เกาะ) 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยัของ
มะเร็งเต้านม 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
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53. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการวันคล้ายวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

 30,000.00 - เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึง ความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

54. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 100,000.00 - เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมแสดงออกถึง 
ความจงรักภกัดี ต่อสถาบันพระมหากษตัริย์ 

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

55. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

 50,000.00 - เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

56. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการวันคล้ายวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร 

 30,000.00 - เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

57. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการวันปิยมหาราช  5,000.00 - เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

58. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการปรับปรุงซุ้มชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลสามง่าม 

 500,000.00 - เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหา
วชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
- เพื่อบอกเขตพื้นที่ของชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบล 
สามง่าม 

ปรับปรุงซุ้มชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลสาม
ง่าม  

ปีละ 5 ซุ้ม ราคา ซุ้มชุมชนละ 100,000 บาท 

59. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 19,181,600.00 - เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูง  
อายุที่มีอาย ุ60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง อายุรายเดือน
แบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี

บริบูรณ์ขึ้นไป 

60. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้คน

พิการหรือทพุพลภาพ 

 3,715,200.00 - เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พกิาร  
โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ  

คนละ 800 บาทต่อเดือน 

61. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ย

เอดส์ 

 108,000.00 - เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ 
ให้แก่ ผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการ
วินิจฉยัแล้ว 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์
ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อ

เดือนครบทั้ง 12 เดือน 
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62. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร  30,000.00 1. เพื่อสร้างจิต ส านกึการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง
และปลอดภยัให้แก่นักเรียนและเยาวชน 2. 
เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน 3. เพื่อลด
อุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในการ จราจร
ทางถนน 

เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบล
สามง่าม เข้าร่วมอบรมตามโครงการตามที่

เทศบาลฯที่ก าหนด 

63. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการรวมพลังเยาวชนต้นกลา้สาน
ฝัน รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 30,000.00 1. เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหก้ับเด็กและเยาวชน 
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
ตลอดจนน าความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

บุคลากร เด็กและเยาวชน ร่วมเดินทางเพื่อศึกษา
แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

64. ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาคนและชุมชนให้

เข้มแข็ง 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

 150,000.00 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน เล่น
กีฬาไม่พึ่ งพายาเสพติด 2. เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและชุมชน 3. เพื่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม โครงการที่ต้ังไว้ 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารการจัดการบ้านเมือง 

ที่ด ี

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 

700,000.00 - เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว บริสุทธ์ ยุติธรรม ทันต่อเวลาที่ก าหนด  
- เพื่อให้ได้สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน 
เป็นตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลและเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด -

นายกเทศมนตรีต าบลสามง่าม จ านวน 1 คน  
-สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามง่าม จ านวน 12 

คน 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารการจัดการบ้านเมือง 

ที่ด ี

โครงการจ้างเหมาต่อเติม 
ห้องเก็บเอกสารของเทศบาลต าบล 

สามง่าม 

 154,000.00 - เพื่อเป็นสถานที่ในการเก็บวัสดุ สิ่งของ และ
สะดวกในการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว โดยการ
ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เดิม) 

ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 13.60 เมตร  
สูง 3.95 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่  

69 ตารางเมตร 
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67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
รักษาความมั่นคงความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกซ้อมแผนและเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยั 

 60,000.00 1.เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการใช้อุปกรณ์ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้องถูก
วิธี 2. เพื่อปลูกฝังจิต ส านึกและการเสียสละ 
เพื่อส่วนรวมในการช่วยเหลือสังคม 3. เพื่อเป็น
แกนน าในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าทีป่้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พนักงานดับเพลิง ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร 

เยาวชนและประชาชน 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
รักษาความมั่นคงความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลานจอดรถยนต์บรรทุกน้ า จุด

เติมน้ าดับเพลิง 

 52,000.00 - เพื่อใช้ส าหรับจอดรถยนตบ์รรทุกน้ า ขณะเติม
น้ าดับเพลิง เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่รกัษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานจอดรถยนตบ์รรทุกน้ า 
จุดเติม น้ าดับเพลิง กวา้ง 7 เมตร ยาว 20.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

71.75 ตารางเมตร 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางถนนเศรษฐวิถี ซอย 11  

หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม 

จ่ายจากเงินสะสม 473,000.00  - เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นและได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 367 เมตร  
หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,468 ตาราง

เมตร 

 
70. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางต้นไม้ใหญ่- 

รางกรด หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม 

จ่ายจากเงินสะสม 1,918,,000.00 - เพื่ อก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟั ลท์ ติ ก 
คอนกรีตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
- เพื่ อ แก้ ไขปัญ หาจราจรและรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมี
ระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 840 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที ่  คิดเป็นพื้นไม่น้อยกว่า 3,780 

ตารางเมตร 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 
เลียบคลองรางดอนทอง (ฝั่งขวาบ่อ
ปลานายทวี) หมู่ที่ 4 ต าบลล าลูกบัว 

จ่ายจากเงินสะสม 289,570.00 - เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกให้มีประสิทธภิาพ
และได้มาตรฐาน  
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนในเขตเทศบาลฯ  
- เพื่อใหก้ารขยายตวัของเมืองเป็นไปอยา่งมี
ระบบตามผังเมือง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่คิดเป็น

พื้นที่ 5,160 ตารางเมตร 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม 

จ่ายจากเงินสะสม 487,000.00 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม ในจุดที่แสงสว่างไม่
เพี ย งพ อ แ ล ะ พื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย  ต่ อ ปั ญ ห า
อาชญากรรม 

ติดต้ังโคมไฟฟ้า LED ขนาด 120 วัตต์ ใช้กับ 
เสาไฟฟ้าสูง 4-6 เมตร จ านวน 140 โคม 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับรูป จ่ายจากเงินสะสม 497,000.00 - ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มในจุดที่แสงสว่างไม่ ติดต้ังเสาไฟฟ้าประดับรูปกุมาร จ านวน 13 ต้น 
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มีบริการขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

กุมารอัตลักษณ์ชุมชน สายทางข้าง
โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา หมู่ที่ 5  

ต าบลสามง่าม 

เพียงพอและพื้นที่เสีย่งภัย ต่อปัญหา
อาชญากรรม  
- เป็นการประดับตกแต่งถนนให้สวยงามมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลต าบลสามง่าม 

ระยะทางไม่น้อยกวา่ 300 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด) 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืชผกัตบชวา 
คลองล าอ้ายเสา หมู่ที่ 11 ต าบล 
สามง่าม จากประตูน้ า หมู่ที่ 11  

ต าบลสามง่าม ถึง หลังบ้านนายบุญ
ช่วย ชื่นกลิ่นธูป 

จ่ายจากเงินสะสม 254,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลองไม่ให้เกิดการตื้น
เขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ า - คุณภาพของ
น้ าดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้น้ าจากล าคลองใน
การอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม - 
เป็นทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง - เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในล าคลอง
ให้สวยงาม 

ขุดลอกวัชพืช กว้าง 15 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก 

9,000 ลูกบาศก์เมตร 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกคลองรางโป๊ะ  
หมู่ที่ 4 ต าบลล าลูกบวั 

จ่ายจากเงินสะสม 171,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลองไม่ให้เกิดการตื้น
เขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ า - คุณภาพของ
น้ าดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้น้ าจากล าคลองใน
การอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม - 
เป็นทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง - เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในล าคลอง
ให้สวยงาม 

ขุดลอกคลอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร  
ลึก 2 เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก 6,050 

ลูกบาศก์เมตร 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกคลองลาดเต่าด า เพื่อ
กักเก็บน้ า หมู่ที ่11 ต าบลสามง่าม 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

323,000.00 - เพื่อการระบายน้ าปอ้งกันน้ าทว่มในชุมชน กว้าง 10 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลึก 2.50 
เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอกดินและวัชพืช 

9,600 ลูกบาศก์เมตร 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดลอ้มที่ดี 

โครงการขุดลอกคลองบ่อหลาเลียบ
คลองชลประทาน เพื่อกกัเก็บน้ า หมู่ที่ 
7-9 ต าบลสามง่าม จากหลังตลาดสด
เทศบาล ถึงถนนลาดยางบา้นดอนตูม 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

370,000.00 - เพื่อการระบายน้ าปอ้งกันน้ าทว่มในชุมชน 
 

กว้าง 10 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 2 เมตร  
คิดเป็นปริมาตรขุดลอกดินและวัชพืช 11,000 

ลูกบาศก์เมตร 
 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืชผกัตบชวา 
คลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที ่5  

ต าบลสามง่าม 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

448,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลองไม่ให้เกิดการตื้น
เขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ า – คุณภาพของ
น้ าดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้น้ าจากล าคลองใน
การอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม –
เป็นทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง – เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในล าคลอง
ให้สวยงาม 

ขุดลอกวัชพืช กว้าง 25 เมตร ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก 

13,125 ลูกบาศก์เมตร 
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79. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์หลังชุมชนไทยทรง

ด า หมู่ที่ 2 ต าบลล าลูกบวั 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

222,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลองไม่ให้เกิดการตื้น
เขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ า - คุณภาพของ
น้ าดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้น้ าจากล าคลองใน
การอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม - 
เป็นทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง - เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในล าคลอง
ให้สวยงาม 

ขุดลอกคลอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร  
ลึก 2 เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก 

6,900 ลูกบาศก์เมตร 

80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการขุดลอกวัชพืชคลองท่าสาร-
บางปลา หมู่ที ่12 จากสะพาน  

วัดแหลมมะเกลือ ถึงสะพาน คสล. 
แหลมกะเจา 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

500,000.00 - เพื่อการพัฒนาสภาพล าคลองไม่ให้เกิดการตื้น
เขิน สะดวกในการสัญจรทางน้ า - คุณภาพของ
น้ าดีขึ้นเกษตรกรสามารถใช้น้ าจากล าคลองใน
การอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม - 
เป็นทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่เกิดน้ าท่วม
ขัง - เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในล าคลอง
ให้สวยงาม 

ขุดลอกวัชพืช กว้าง 20 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชขุดลอก 

16,500 ลูกบาศก์เมตร 

81. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจ้างเหมาติดต้ังโคมไฟฟ้า 
LEDs สายทาง ถนนแหลมมะเกลือ - 

ต้นส าโรง หมู่ที่ 2,3,12 
ต าบลสามง่าม 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

247,000.00 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มในจุดที่แสงสว่างไม่
เพี ย งพ อ แ ล ะ พื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย ต่ อ ปั ญ ห า
อาชญากรรม 

จ้างเหมาติดต้ังโคมไฟฟ้า LEDs ขนาด 120 วัตต์ 
บนเสาไฟฟ้าสูง 4-6 เมตร จ านวน 70 โคม 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
มีบริการขั้นพื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

โครงการจ้างเหมาติดต้ังนาฬิกาดิจิตอล 
LEDs ที่หอนาฬิกาเทศบาลต าบล 
สามง่าม หมู่ที่ 1 ต าบลสามง่าม 

ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

272,000.00 - เพื่อปรับปรุงการแสดงเวลาของหอนาฬิกา จ้างเหมาติดต้ังนาฬิกาดิจิตอล LEDs 20 นิ้ว  
4 หลัก จ านวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใน

การใช้งาน 

รวมทั้งสิ้น 54,016,379   
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บทสรุป  
๑. ในปี ๒๕๖3  เทศบาลต าบลสามง่าม  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม  ๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) จ านวน  
36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.90 จากจ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 82 โครงการ 

๒. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้     
๒.๑ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี และประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณ 100,๐๐๐ บาท  

ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)   
แนวทางการแก้ไขปัญหา                               -                                                  .     

๒.๒ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตเทศบาล  
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)   
แนวทางการแก้ไขปัญหา                               -                                                  .     

๒.๓ โครงการปรับปรุงซุ้มชุมชนภายในเขตเทศาลต าบลสามง่าม งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท                             
ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

ท าให้งบประมาณรายรับของเทศบาล ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้                                                             . 
แนวทางการแก้ไขปัญหา                               -                                                  .     

๒.๔ โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียนในเขตเทศบาล งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท                             
ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

ซึ่งยังไม่เหมาะสมกับการจัดโครงการดังกล่าว                                                                             . 
แนวทางการแก้ไขปัญหา                              -                                                   .     

๒.5 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ 1๐,๐๐๐ บาท                             
ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

และอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการกลับมาระบาดของโรคดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งอาจยังไม่เหมาะสมกับการจัดโครงการ    .
ดังกล่าว                                                                                                                        . 

แนวทางการแก้ไขปัญหา                              -                                                   .     
๒.6 โครงการรวมพลังเยาวชนต้นกล้าสานฝัน รักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท                             

ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
ซึ่งยังไม่เหมาะสมกับการจัดโครงการดังกล่าว                                                                             . 

แนวทางการแก้ไขปัญหา                              -                                                   .     
๒.7 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท                             

ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
ซึ่งยังไม่เหมาะสมกับการจัดโครงการดังกล่าว                                                                             . 

แนวทางการแก้ไขปัญหา                              -                                                   .     
๒.8 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน งบประมาณ 15๐,๐๐๐ บาท                             

ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
ซึ่งยังไม่เหมาะสมกับการจัดโครงการดังกล่าว                                                                             . 

แนวทางการแก้ไขปัญหา                              -                                                   .     
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๒.9 โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณ 7๐๐,๐๐๐ บาท 
ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจาก ยังไม่มีกฎหมายประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

และสมาชิกสภาท้องถิน่ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา                               -                                                  .     

๒.10 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี งบประมาณ       
๕0,๐๐๐ บาท 

ปัญหา/อุปสรรค  เทศบาลไม่ได้จัดท าโครงการ แต่ได้ท ากิจกรรมถวายพระพรร่วมกับอ าเภอดอนตูม . 
แนวทางการแก้ไขปัญหา                                -                                                 .     

๒.11 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท 

ปัญหา/อุปสรรค  เทศบาลไม่ได้จัดท าโครงการ แต่ได้ท ากิจกรรมถวายพระพรร่วมกับอ าเภอดอนตูม . 
แนวทางการแก้ไขปัญหา                                -                                                 .     

๒.12 โครงการวันปิยมหาราช งบประมาณ 5,๐๐๐ บาท 
ปัญหา/อุปสรรค  เทศบาลไม่ได้จัดท าโครงการ แต่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับอ าเภอดอนตูม . 
แนวทางการแก้ไขปัญหา                                -                                                 .     

๒.13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลสามง่าม สายทางถนนเศรษฐวิถี 
ซอย 12 เข้าซอยอากง งบประมาณ 855,๐๐๐ บาท 

ปัญหา/อุปสรรค  ผู้บริหารฯ ได้พิจารณาให้ชะลอการด าเนินโครงการไว้ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่อง
สถานที่ก่อสร้าง ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด . 

แนวทางการแก้ไขปัญหา                                -                                                 .     
๒.14 โครงการเงินอุดหนุนรฐัวสิาหกิจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) งบประมาณ 100,๐๐๐ บาท 

ปัญหา/อุปสรรค  ผู้บริหารฯ ได้พิจารณาให้ชะลอการด าเนินโครงการไว้ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่อง
สถานที่ก่อสร้าง ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด . 

แนวทางการแก้ไขปัญหา                                -                                                 .     
๒.15 โครงการจา้งเหมาขุดลอกวัชพืชคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 12 ต าบลสามง่าม จากสะพาน 

วัดแหลมมะเกลือ ถึงสะพาน คสล. แหลมมะเจา งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท 
ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจากกรมชลประทานได้ด าเนินการขุดลอกแล้ว                                  .                                                 

.             แนวทางการแก้ไขปัญหา                                -                                                  .     
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์   
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลสามง่าม ๒๐ 19 ๙๕ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 18 90 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ๖0 55 91.67 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่าม  (๑๐) ๑๐ ๑๐๐ 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่ามในเขตจังหวัด  (๑๐) ๑๐ ๑๐๐ 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  (๑๐) ๑๐ ๑๐๐ 
 ๓.๔ วิสัยทัศน์  (๕) ๕ ๑๐๐ 
 ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 4 80 
 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๔ ๘๐ 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๔ ๘๐ 
 ๓.๘ แผนงาน (๕) ๔ ๘๐ 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๔ ๘๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๒ ๙๒ 
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 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

ประด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้ายกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้ /ป่าไม้  ฯลฯ ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

 
3 

 
3 

 
15 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น  เขตการปกครอง การ เลื อกตั้ ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

3 . ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภ าพ ท างสั งค ม  เช่ น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น   
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

5 . ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบ บ เศ รษ ฐกิ จ  เช่ น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิ ชย์ /   
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 10  

6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น  การนับถือศาสนา ประเพณี และงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 10  

7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 2 10  

8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 10  

9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลสามง่าม 

3 2 10  

รวมคะแนน 20 19 95  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ต าบลสามง่าม พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่างๆ การเมืองการปกครอง  
สภาพสังคม บริการพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูล    
ที่ส าคัญอ่ืน ๆ  

๑.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ประด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับ
หมันในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

 
5 

 
4 

 
20 

 

2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2 10  

3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว าม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 15  

4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 3 15  

5. การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม  พื้ นที่ สี เขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา 

3 3 15  

6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis    
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 15  

รวมคะแนน 20 18 95  
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในเทศบาลต าบลสามง่าม ได้มีการน าเสนอข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๑.4 ยุทธศาสตร์   
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1. ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลสามง่าม 

ประกอบด้วยข้อมลู ดังนี ้
- ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ส ภ าพ สั งค ม  เศ รษ ฐ กิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่าม และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

 
10 

 
10 

 
100 

 

2. ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลสามง่าม
ในเขตจังหวัด 

- สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสั งคม 
เศ รษฐกิ จ  สิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุท ธศาสตร์ชาติ  2 0  ปี  แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 10 100  

3. ยุทธศาสตร์จังหวัด - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100  

4. วิสัยทัศน ์ - วิสัยทัศน์  ซึ่ งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลสามง่าม ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
เทศบาลต าบลสามง่าม และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100  

5. กลยุทธ์ - แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล   
สามง่าม ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

6. เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

- เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
7. จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

- ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
สามง่าม ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ท่ีจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80  

8. แผนงาน - แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด     
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่ามที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80  

9. ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

- ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้ องถิ่ นที่ เกิ ดผลผลิ ต /โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลสาม ง่าม ในเขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามง่าม 

5 4 80  

รวม 60 55 91.67  
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามง่าม มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ    
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ ๕๕ ๙๑.๖๗ 
 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) ๕ ๑๐๐ 
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) ๕ ๑๐๐ 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(๕) ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) ๕ ๑๐๐ 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๕) ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) ๓ ๖๐ 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๕ ๑๐๐ 
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) ๔ ๘๐ 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(๕) ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(๕) ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕) ๔ ๘๐ 

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๔ ๘๐ 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๕ ๙๕ 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์         
ของเทศบาลต าบลสามง่าม (ใช้การวิเคราะห์    
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล         
ต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100  

รวม 10 10 100  
พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใน   

เชิงปริมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ แผนงานและยุทธศาสตร์    
การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นดังกล่าวและคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะเทศบาลได้มีการวิเคราะห์กรอบการ
จัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,         
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้มี
จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง และที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่ อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามที่ ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่ า ไห ร่  ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ได้ ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โค ร ง ก า ร ที่ ด า เนิ น ก า ร ใน เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

10 10 100  
 

รวม 10 10 100  
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อ
วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โค ร งก า ร ที่ ด า เนิ น ก า ร ใน เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative) 

10 10 100  
 

รวม 10 10 100  
 
2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสามง่าม ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โค ร งก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โด ย ใ ช้  SWOT 
Analysis/ Demand  (Demand Analysis)  / 
Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ(Integration) กับเทศบาลต าบลสามง่าม   
ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

2. วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่าง  ๆ        
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

10 10 100  
 

รวม 10 10 100  



หน้า ๙๔ 
 

2.6 โครงการพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1. ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 

เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลสามง่ามที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

2. ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ชั ด เจ น  (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง      
กั บวั ตถุ ประสงค์  มี ความ เป็ น ไปได้ ชั ด เจน            
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

3. เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ ชัด เจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด  
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ าหมายของ
โครงการ หากกลุ่ ม เป้ าหมายมีหลายกลุ่ ม        
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก    
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100  

4 . โค ร งก ารมี ค ว าม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3 ) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5. เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100  

6 . โค ร งก ารมี ค ว าม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2 ) เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อน
ประ เทศด้ วยภ าคอุ ตสาหกรรม  ไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึ งโครงการที่ เติ ม เต็ มด้ วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 60  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
7. โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่ งออกจากกันได้  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้ องเป็ น โครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

8. โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ ง ยั่ งยืนภายใต้หลั ก
ประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5 4 80  

9. งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Efficiency) (3)  ค ว า ม มี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100  

10. มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มี ค วาม โป ร่ ง ใส ใน การก าห น ดราค าและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5 5 100  

1 1 . มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  (KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ช้ี วั ด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ไ ด้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัต ถุ ป ระส งค์ ที่ เกิ ด ที่ สิ่ งที่ ได้ รั บ (ก าร
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 2 . ผ ล ที่ ค าด ว่ า จ ะ
ได้ รั บ  สอดค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ ได้ รับ เป็ นสิ่ งที่ เกิดขึ้ น ได้ จริ งจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้ อ งเท่ ากับ วัตถุป ระสงค์ห รือมากกว่ า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1 ) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

รวม 60 55 91.67  
1) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 233 โครงการ ได้คะแนน 

๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่ามและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลสามง่ามที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะ พัฒนาอะไรในอนาคต     

2) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 233 
โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการ ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง    

3) พบว่าเป้าเหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
จากจ านวนโครงการทั้งหมด 192 โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนโครงการ
ทั้งหมด เมื่อเป้าหมายของโครงการถูกต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเงินที่ถูกต้อง ก็จะท าให้การตั้ง
งบประมาณมีความชัดเจนและถูกต้องเช่นกัน     

4) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จากจ านวนโครงการทั้งหมด 
233 โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนโครงการทั้งหมดที่มีความสอดคล้องกับ 
(๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5) พบว่าเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 233 โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
คะแนนโครงการทั้งหมดที่มีความสอดคล้องกับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย    
(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 



หน้า ๙๘ 
 

(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (๓) การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 233 
โครงการ ได้คะแนน ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนโครงการที่มีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม     
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

7) พบว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 233 โครงการ ได้คะแนน ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
๘๐ ของคะแนนที่เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

8) พบว่างบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากจ านวน
โครงการทั้งหมด 233 โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนงบประมาณโครงการ
พัฒนาโดยค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency)   

9) พบว่ามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ โดยการประมาณการ
ราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

๑0) พบว่ามีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จากจ านวนโครงการทั้งหมด 233 โครงการ ได้คะแนน ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนที่มีการ
ก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

๑1) พบว่าผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 233 
โครงการ ได้คะแนน ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนโครงการที่มีผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง
จากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุ
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สิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (๔) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายต าบล

ระบุต าบลด้วย) 
จ านวนกลุ่ม 

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

๑ เพศ    
 - ชาย ต าบลสามง่ามและต าบลล าลูกบัว ๑๑๓ ๕๖.๕ 

- หญิง ต าบลสามง่ามและต าบลล าลูกบัว ๘๗ ๔๓.๕ 
๒ อายุ    
 - ๑๕-๒๕ ปี  ๑๕ ๗.๕ 

- ๒๖-๓๐ ปี  ๒๐ ๑๐ 
- ๓๑-๔๐ ปี  ๔๕ ๒๒.๕ 
- ๔๑-๕๐ ปี  ๘๒ ๔๑ 
- ๕๑-๖๐ ปี  ๓๐ ๑๕ 
- ๖๑-๗๐ ปี  ๘ ๔ 
- ๗๑ ปีขึ้นไป  - - 

๓ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

   

 - น้อยกว่า ๕ ปี  ๔ ๒ 
- ๕-๑๐ ปี  ๑๕ ๗.๕ 
- ๑๑-๒๐ ปี  ๑๙ ๙.๕ 
- ๒๑-๓๐ ปี  ๓๐ ๑๕ 
- มากกว่า ๓๐ ปี  ๑๓๒ ๖๖ 

๔ ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก 

เขียนได้) 
 ๒๓ ๑๑.๕ 

- ประถมศึกษาตอนปลาย  ๓๑ ๑๕.๕ 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  ๒๘ ๑๔ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๕๐ ๒๕ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ๑๖ ๘ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ๑๐ ๕ 
- ปริญญาตรี  ๓๘ ๑๙ 
- ปริญญาโท  ๔ ๒ 
- ปริญญาเอก  - - 
- อ่ืน ๆ  - - 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายต าบล

ระบุต าบลด้วย) 
จ านวนกลุ่ม 

ตัวอย่าง (คน) 
ร้อยละ 

๕ ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

   

 - ประชาชน  ๖๐ ๓๐ 
- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามง่าม  ๑๐ ๕ 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

 ๒๐ ๑๐ 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  ๔๐ ๒๐ 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน 

 ๔ ๒ 

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

 ๒๐ ๑๐ 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

 ๓ ๑.๕ 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน
เมือง 

 ๒ ๑ 

- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/
ตัวแทนอาชีพ 

 ๔ ๒ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  ๒ ๑ 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสา
พัฒนา ชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน 
กลุ่มพลังทางสังคม อ่ืนๆ 

 ๓๐ ๑๕ 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  ๒ ๑ 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือ
ชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การ ลงทุนอุตสาหกรรม/การ
ท่องเที่ยว 

 ๓ ๑.๕ 

- สื่อมวลชน  - - 
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 - - 

- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ  - - 
 

3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามง่ามในภาพรวม

ครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น ๑๘๒ ฉบับ คิดเป็น 
๙๑ % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
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จากการส ารวจระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นชาย 
จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๓ รองลงมาเป็นหญิง จ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗ .๒๕          
(จากจ านวน ๑๘๒ คน) ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ รองลงมามีอายุ       
๓๑ - ๔๐  ปี  จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ และน้อยที่สุดอายุ ๖๑ - ๗๐ ปี จ านวน ๘ คน คิดเป็น  
ร้อยละ ๔  ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒  อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน ๘๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๒๕ รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๖๐ คน คิด เป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ และน้อยที่สุด 
มีอาชีพรับราชการ จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔  

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่าม  
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามง่าม มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด      
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในต่อการ 
ด าเนินงาน การด าเนินด้วยความโปร่งใส ผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
มีการ รายงานผลการด าเนินงานสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
๑) ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลสามง่าม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์    

การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ด้านการพัฒนาการแก้ไขความยากจน 
เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ด้านการพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ด้านการพัฒนาการ
บริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ได้มีการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่และตามนโยบายตลอดถึงการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาที่มีการประกาศใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติของเทศบาลต าบลสามง่ามสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ 
และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถ ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลสามง่ามไปสู่การปฏิบัติ พบว่าสามารถน าโครงการ 
/ กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของปี ๒๕๖3 (จากจ านวน 233 โครงการ) และ   
คิดเป็นร้อยละ 8.49 ของ 5 ปี (จากจ านวน 966 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 54,016,379 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 12.39 ของปี ๒๕๖3 (จากจ านวน 435,954,681 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 3.41 ของ 5 ปี 
(จากจ านวน 1,582,020,716) การพัฒนาด้านการมีบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆภายในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม    
เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม        
ได้ในระดับหนึ่ง  

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารพิษ ไปสู่ปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จึงได้ส่งเสริมการท าการเกษตรทางเลือกที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป  
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การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนา    
ที่มุ่งเน้นส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนเขตเทศบาลต าบลสามง่าม          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา และด้านอ่ืนๆ    
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ไปสู่การปฏิบัติ ส่งผล
ให้ระบบการบริหารงานของเทศบาลต าบลสามง่ามสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ไปสู่การปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนในด้านภัยธรรมชาติ และ     
สาธารณภัยต่าง ๆ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข มี ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้ในระดับหนึ่ง  

  ๒) ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม ในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม นอกจากจะ มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาแล้วยังได้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนใน เขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่ามอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจ ดังนี้   

ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในภาพรวม  
การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามง่ามในภาพรวม

ครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม     
จังหวัดนครปฐม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น ๑๘๒ ฉบับ 
คิดเป็น ๙๑ % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นชาย 
จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๓ รองลงมาเป็นหญิง จ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗ .๒๕          
(จากจ านวน ๑๘๒ คน) ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ รองลงมามีอายุ       
๓๑ - ๔๐  ปี  จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ และน้อยที่สุดอายุ ๖๑ - ๗๐ ปี จ านวน ๘ คน คิดเป็น   
ร้อยละ ๔ ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒  อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน ๘๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๒๕ รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ และน้อยที่สุด 
มีอาชีพรับราชการ จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔  

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่าม  
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามง่าม มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ ก าหนดมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในต่อการ 
ด าเนินงาน การด าเนินด้วยความโปร่งใส ผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มี
การ รายงานผลการด าเนินงานสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

----------------- 
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   

4.1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามง่าม   

ในแต่ละยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลสามง่าม 
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืน
ทั้งสิ้น ๑๘๒ ฉบับ คิดเป็น ๙๑ % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซึ่งจากการส ารวจ
ระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการมีบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี จากการส ารวจ พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลสามง่ามต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลสามง่าม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๒.๐๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก
คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตรปลอด
สารพิษ จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลสามง่ามต่อการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (  = ๒ .๑๖ )            
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมาคือ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ มีความโปร่งใสใน
การด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึง
พอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่ามต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
สามง่าม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๒.๐๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรมรองลงมาคือการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือมีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี จากการส ารวจ พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่ามต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลสามง่าม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๒.๑๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือมี
ความโปร่งใสในการด าเนิน โครงการ / กิจกรรม รองลงมาคือการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือมีการเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่ามต่อ   
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๒.๑๑) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมาคือประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
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๔.๑.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖3 พบว่า มีการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลสามง่าม ไปปฏิบัติจ านวน 82 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 35.19 ของ ๒๕๖3 (จากจ านวน 233 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 8.49 ของ 5 ปี (จากจ านวน 
966 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 54,016,379 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.39 ของปี ๒๕๖3       
(จากจ านวน 435,954,681 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 3.41 ของ 5 ปี (จากจ านวน 1,582,020,716 บาท) 
แยกเป็น  

๑) จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

การด าเนินงาน 
ร้อยละของโครงการที่

ได้ปฏิบัติจริง 
ได้ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ปี ๒๕๖3 5 ปี 
ปี ๒๕๖3 5 ปี 

เสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบรกิาร
ขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

154 560 21 9 30 124 19.48 5.36 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแกไ้ข
ความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริม
เกษตรปลอดสารพิษ 

3 9 0 2 2 1 66.67 22.22 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

64 341 13 33 46 18 71.87 13.49 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
การจัดการบ้านเมืองที่ด ี

8 36 1 1 2 6 25.00 5.56 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษา
ความมั่นคงความสงบเรยีบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

4 20 1 1 2 2 50.00 10.00 

รวม 233 966 36 46 82 151 35.19 8.49 
  

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

จ านวนโครงการตามแผน 5 ปี 
จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนท้องถิ่น 

เพ่ือจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖3 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ านวน  560  โครงการ 30 5.36 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ านวน  9  โครงการ 2 22.22 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ านวน  341 โครงการ 46 13.49 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ านวน  36  โครงการ 2 5.56 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จ านวน  20  โครงการ 2 10.00 

รวม  966  โครงการ 82 8.49 
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คิดเป็นร้อยละในการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖5 ) มาจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ดังนี้  

๑.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  จ านวน  233  โครงการ  
๒.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ที่น ามาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕63 จ านวน 82  โครงการ                      
คิดเป็นร้อยละ         =      82  x ๑๐๐  =  35.19                                                

       233     
๒) จ านวนงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณตาม 
แผนพัฒนา 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละของ

งบประมาณทีใ่ชจ้่าย
จริง 

ปี ๒๕๖3 5 ปี เบิกจ่ายแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

รวม ปี ๒๕๖3 5 ปี 

๑.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
มี บ ริก ารขั้ น
พื้ นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

378,808,857 1,305,343,832 11,476,123 - 11,476,123 3.03 0.88 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
แ ก้ ไข ค ว า ม
ยากจน เสริม
ราย ได้  และ
ส่ ง เ ส ริ ม
เกษตรปลอด
สารพิษ 

250,000 690,000 0 - 0 0 0 

๓.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และชุมชนให้
เข้มแข็ง 

54,099,824 261,933,684 34,678,607.30 - 34,678,607.30 64.10 13.05 

๔.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บ ริห า รก า ร
จั ด ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

2,414,000 10,276,000 154,000 - 154,000 6.38 1.50 

๕.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
รัก ษ าค ว าม
มั่ น ค งความ
สงบเรียบร้อย
ค ว า ม
ปลอดภั ย ใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

382,000 3,777,200 50,000 - 50,000 13.09 1.32 

รวม 435,954,681 1,582,020,716 46,358,730.30 - 46,358,730.30 10.63 2.93 

 
 



หน้า ๑๐๖ 
 

 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
๑) ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลสามง่าม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์   

การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ด้านการพัฒนาการแก้ไขความยากจน 
เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ด้านการพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ด้านการพัฒนาการ
บริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการพัฒนาการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน   
ชีวิตและทรัพย์สิน ได้มีการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่และตามนโยบายตลอดถึงการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาที่มีการประกาศใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติของเทศบาลต าบลสามง่ามสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ 
และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถ ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุ    
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลสามง่าม ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถน า
โครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของ ๒๕๖3 (จากจ านวน 233 
โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 8.49 ของ 5 ปี (จากจ านวน 966 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 
54,016,379 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.39 ของปี ๒๕๖3 (จากจ านวน 435,954,681 บาท) และคิดเป็น  
ร้อยละ 3.41 ของ 5 ปี (จากจ านวน 1,582,020,716 บาท) ซึ่งผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆภายในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม      
เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขตเทศบาลต าบลสามง่าม        
ได้ในระดับหนึ่ง  

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารพิษ ไปสู่ปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จึงได้ส่งเสริมการท าการเกษตรทางเลือกที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป  

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่
มุ่งเน้นส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนเขต เทศบาลต าบลสามง่าม          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา และด้านอ่ืนๆ   
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี  ไปสู่การปฏิบัติ      
ส่งผลให้ระบบการบริหารงานของเทศบาลต าบลสามง่ามสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ไปสู่การปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนในด้านภัยธรรมชาติ และ     
สาธารณภัยต่างๆ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข มี ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้ในระดับหนึ่ง  

๒) ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม ในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม นอกจากจะมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาแล้วยังได้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลสามง่ามอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจ ดังนี้   

 

 



หน้า ๑๐๗ 
 

ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในภาพรวม  
การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามง่าม   

ในภาพรวมครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามง่าม อ าเภอ   
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐๐ คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น     
๑82 ฉบับ คิดเป็น 9๑ % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
เป็นชาย จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๓ รองลงมาเป็นหญิง จ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๕          
(จากจ านวน ๑๘๒ คน) ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ รองลงมามีอายุ  ๓๑ - ๔๐ ปี  
จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ และน้อยที่สุดอายุ ๖๑ - ๗๐ ปี จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔  
ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ รองลงมามี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๒๕ รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๖๐ คน คิด เป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ และน้อยที่สุด มีอาชีพ
รับราชการ จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔  

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
สามง่าม  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามง่าม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามง่าม มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา     
ที่ ก าหนดมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในต่อการ ด าเนินงาน การด าเนินด้วยความโปร่งใส ผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
ในท้องถิ่น มีการรายงานผลการด าเนินงานสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๐๘ 
 

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึง
ศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่น และเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีมากแตเ่ทศบาลต าบลสามง่ามจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ  

๒) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัด
ของงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของ
โครงการจึงเกิดขึ้นน้อย  

๓) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้ เป็นข้อจ ากัดใน          
การด าเนินกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

๔.๒.2 ข้อสังเกต 
ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา  
๑) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ สังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน       
ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีโครงการในแผน 233 โครงการ แต่สามารถด าเนินการ    
ได้เพียง 82 โครงการ  

๒) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย   
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

ข้อสังเกตการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
๑) ขาดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสังเกตได้จากแบบสอบถามท่ีได้รับ 
    กลับคืนมาเพียงร้อยละ 91  
๒) ในการตอบแบบสอบถามมีบางส่วนที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
๓) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ   
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 



หน้า ๑๐๙ 
 

๔.2.3 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล   
๑) ให้เทศบาลต าบลสามง่ามเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลสามง่ามให้มากขึ้น        
๒) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนทราบ โดยผ่านกลุ่มผู้น าชุมชน องค์กร

ต่างๆ ในหมู่บ้านนั้นๆ เพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบ และมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุม
หมู่บ้าน        

๓) การแจ้งข่าวสารของเทศบาลต าบลสามง่าม ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านยังน้อยเกินไป        
๔) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลสามง่ามน้อยมาก ควรท า

ให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพ่ือการมีส่วนร่วมและโปร่งใส       
๕) ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพ 

งบประมาณของท้องถิ่นเอง พ้ืนที่ และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม มีความเป็น   
ไปได้ และสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม        

๖) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่ เทศบาลต าบลสามง่ามได้อุดหนุน
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน  

๗) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนโดยเฉพาะ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลสามง่ามให้ประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าเทศบาลฯ  

๘) เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๖3 นอกจากเสนอ
สภาเทศบาลต าบลสามง่ามรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ควรมีการแจกให้กอง/ฝ่ายต่างๆ
รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/ฝ่าย เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐาน
ที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

๔.2.4 ผลจากการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีบริการขั้นพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 30 15,804,570.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขความยากจน เสริมรายได้ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 2 200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 46 37,657,809.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจดัการบ้านเมืองที่ดี 2 242,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความมัน่คงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 112,000.00 

รวม 82 54,016,379.00 



หน้า ๑๑๐ 
 

๔.2.5 ผลสรุปภาพรวม   
                   รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการมีบริการ
ขั้นพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

154 378,808,857.00 30 15,804,570.00 21 11,476,123.00 5 1,582,900.00 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการแก้ไข
ความยากจน เสริม
รายได้ และส่งเสริม
เกษตรปลอด
สารพิษ 

3 250,000.00 2 200,000.00 0 0.00 0 0.00 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการพัฒนา
คนและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

64 54,099,824.00 46 37,657,809.00 13 34,678,607.00 12 34,178,607.30 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
การจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

8 2,414,000.00 2 242,000.00 1 154,000.00 0 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการรักษา
ความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย 
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

4 382,000.00 2 112,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

รวม 233 435,954,681.00 82 54,016,379.00 36 46,358,730.00 18 35,811,507.30 
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กราฟเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น กับจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
กับจ านวนโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างรายงานการติดตาม (ท าทุกโครงการ) 
รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
๑  ชื่อโครงการ.................................................................................................................. .......   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา........................................................................... .............................   
แผนงาน....................................................................................................................... .......     
งบประมาณ    

ตามแผน....................................บาท    
ตามเทศบัญญัติ.........................บาท    
ที่ด าเนินการจริง........................บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ.................................  

๒  ระยะเวลาในการด าเนินงาน    
ตามแผนด าเนินงาน…………………………………………………………………..    
ด าเนินการจริง.......................................................................................    

เป็นไปตามแผนด าเนินงาน....................................    
ผิดพลาดจากแผนด าเนินงาน.................................   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค/.........................................................      
แนวทางการแก้ไขปัญหา.......................................................... 

๓  ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ...................................................  
๔  ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
๕  ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ    

ดีเด่น   ดี   พอใช้   ต้องปรับปรุง  
๖  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ...................................................................  
๗  แนวทางการแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................  


