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ประกาศ เทศบาลตำบลสามเงา 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

                ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหาร

ทอง ถ่ิน   เปด เผยขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานประจำป ให ประชาชนรับทราบ รวมตลอดทั้ ง  

มี ก ล ไก ให ป ร ะ ช าช น ใน ท อ ง ถิ่ น มี ส ว น ร ว ม ด ว ย  ป ร ะ ก อ บ กั บ ร ะ เบี ย บ ก ร ะ ท ร ว งม ห าด ไท ย 

               ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให  

ประชาชนในทองถิ่นทราบ  ในที่ เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม 

และประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

                ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตำบลสามเงา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ

งบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวน

รวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสามเงา ดังนี้ 

 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตำบลสามเงา 

    "เทศบาลนาอยูสูเศรษฐกิจพอเพียง" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลสามเงา 

    ๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายไดควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางย่ังยืน 

    ๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให เขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพและ 

         การสรางสรรค 

    ๓. สรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพ่ือนบาน 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตำบลสามเงาไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 

6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

    ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 

    ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน 

    ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    ยุทธศาสตรศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี



๒ 

 

ง. การวางแผน 

            เทศบาลตำบลสามเงา ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการ

ท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นทีก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

            เทศบาลตำบลสามเงา ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ฐาน 8 7,735,000.00 15 10,605,000.00 31 18,935,000.00 48 21,615,000.00 40 20,915,000.00 

ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต 35 13,570,000.00 36 13,620,000.00 50 15,015,000.00 57 11,255,000.00 49 8,955,000.00 

ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็ง

ชุมชน 

12 1,145,000.00 13 1,915,000.00 21 2,975,000.00 22 3,155,000.00 20 1,905,000.00 

ยุทธศาสตรอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6 880,000.00 3 180,000.00 11 3,240,000.00 14 3,750,000.00 12 1,750,000.00 

ยุทธศาสตรศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4 490,000.00 4 490,000.00 6 530,000.00 6 330,000.00 6 330,000.00 

ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองท่ีด ี 10 680,000.00 13 2,700,000.00 19 14,100,000.00 23 15,970,000.00 21 15,320,000.00 

รวม 75 24,500,000.00 84 29,510,000.00 138 54,795,000.00 170 56,075,000.00 148 49,175,000.00 

(ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 



๓ 

 

    จ. การจัดทำงบประมาณ 

               ผูบริหารเทศบาลตำบลสามเงา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 19,308,550 บาท  

       สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้ 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 5 2,243,000.00 

ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 14,531,950.00 

ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน 11 1,116,000.00 

ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 5 815,000.00 

ยุทธศาสตรศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน 4 215,000.00 

ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองท่ีด ี 8 387,600.00 

รวม 53 19,308,550.00 

(ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563



๔ 

 

                          รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลสามเงา มีดังนี ้

 ลำดับที่ ยุทธศาสตร โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ด ี โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากร 30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือพัฒนาบุคลากร ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก

สภาทองถ่ิน พนักงานสวน

ทองถิ่น 

2. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี โครงการสำรวจและปรับปรุงขอมูลภาษีที่ดนิ

และสิ่งปลูกสราง 

245,600.00 กองคลงั เพ่ือจัดทำขอมูลภาษีใหเปน

ปจจุบัน 

ขอมูลจัดทำแผนทีภ่าษ ี

3. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมวันเทศบาล ทำบุญสำนักงาน  

กิจกรรมวันเทศบาล 

4. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 25,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

ตอสถาบพัระมหากษัตริย 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

5. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี โครงการกิจกรรมวนัสำคัญของชาต ิ 2,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลใน

การจัดกิจกรรมวันสำคัญของ

ชาต ิ

กิจกรรมวันสำคัญของชาต ิ

6. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 40,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ืออำนวยความสะดวกแก

ประชาชน 

การจัดโครงการปละ2 ครั้ง 

7. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการประชาคม

เมือง 

5,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือประชาคมจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาล 

ประชุมประชาคม 

8. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี โครงการอุดหนุนทีท่ําการอําเภอสามเงา  

ตามโครงการวันสําคัญของชาต ิ

30,000.00 สำนกัปลัดเทศบาล เพ่ือดําเนินการจัดงานพิธี 

ของอําเภอสามเงา และเปน

ศูนยกลางในการเขารวมรัฐ

พิธีสาํคัญ 

การจัดงานรัฐพิธี  

ของอําเภอสามเงา 

 



๕ 

 

 ลำดับที่ ยุทธศาสตร โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 

ผลผลิต 

9.  ยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ฐาน โครงการบรูณะถนน คสล.ทางเขาโรงเรียน 

สามเงาวทิยาคม(ถนนดานขางโรงเรียนอนุบาล 

บานทาปุย) 

295,000.00 กองชาง เพื่อใหการสัญจรสะดวกขึ้น ตามแบบแปลนทีก่ำหนด 

10.  ยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ฐาน โครงการวางทอระบายน้ำคลองหวยหวาย  

หมู 5 

680,000.00 กองชาง เพื่อแกปญหานำ้ทวมขัง ตามแบบแปลนที่กำหนด 

11.  ยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ฐาน โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. 

หลังอาคารหองประชุมเทศบาลตำบลสามเงา 

240,000.00 กองชาง เพื่อระบายน้ำ ตามแบบแปลนที่กำหนด 

12.  ยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ฐาน โครงการกอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลสามเงา 

546,000.00 กองชาง เพื่อใหมีโรงอาหาร มีสถานทีเ่ปนสัดสวน 

13.  ยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงถนนสุขาภิบาลซอย 7  

โดยขยายผวิจราจรเพิ่ม 

482,000.00 กองชาง เพื่อการสัญจรที่สะดวกขึ้น การขยายถนน 

14.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต คาใชจายสำหรับสนับสนนุการสงเคราะห 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

8,222,400.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่อชวยเหลือผูสงูอาย ุ จำนวนผูสงูอายุท่ีไดข้ึน

ทะเบยีน 

15.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต เงินอุดหนุนสำหรบัสนบัสนุนเบีย้ยังชีพผูพิการ 2,784,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่อชวยเหลือผูพิการ จำนวนผูพิการท่ีไดข้ึน

ทะเบยีน 

16.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต เงินอุดหนุนสำหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเบี้ย

ยังชีพผูปวยเอดส 

72,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส จำนวนผูติดเชื้อเอดสที่ได

ข้ึนทะเบยีน 

 

 

 



๖ 

 

 ลำดับท่ี ยุทธศาสตร โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 

ผลผลิต 

17.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 120,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ(สปสช.) 

เงินสมทบ 

18.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการอาหารเสรมิ(นม) 820,000.00 กองการศึกษา เพื่อใหเด็กไดรับอาหารเสริม

นม 

จัดซื้ออาหารเสริมนม 

19.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการจัดงานวนัเด็กแหงชาต ิ 45,000.00 กองการศึกษา เพ่ือใหเด็กสนกุสนานกลา

แสดงออก 

กิจกรรมวนัเด็ก 

20.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวติ โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(คาอาหารกลางวนั ศพด.) 

318,500.00 กองการศึกษา เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั จัดซื้ออาหารกลางวัน

สำหรับเด็ก 

21.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนของศพด.

(รายหัว)) 

110,500.00 กองการศึกษา เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 

4 ดาน 

จัดซื้อสือ่การเรียนการ

สอนสำหรับเด็ก 

22.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา

สำหรับ ศพด.) 

39,550.00 กองการศึกษา เพื่อใชในการจัดการศึกษา

สำหรับเด็กปฐมวัย 

จัดซื้ออุปกรณการเรยีน 

เครื่องแบบนักเรียน 

23.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ

โรคตดิตอ 

40,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก

และโรคติดตอ 

การปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออกและ

โรคติดตอ 

24.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  

จากโรคพิษสนุัขบา 

40,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 

การฉีดวัคซีนควบคุมโรค 

 

 

 



๗ 

 

 ลำดับที่ ยุทธศาสตร โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 

ผลผลิต 

25.  ยุทธศาสตรพฒันาคณุภาพชีวติ โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส 10,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อรูจักการปองกันโรคเอดส การปองกันโรคเอดส 

26.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว 63,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบาใน

สุนัขและแมว 

การควบคุมสุนัขและแมว

ในเขตเทศบาล 

27.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวติ โครงการจัดแขงกีฬาชุมชนสัมพันธ 101,000.00 กองการศึกษา เพื่อสรางความสัมพนัธ

ระหวางชุมชนตางๆ 

การแขงขันกีฬาของแตละ

ชุมชน 

28.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการจดัแขงกีฬาเดือนหา 66,000.00 กองการศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ด ี การแขงขันกีฬาของเด็ก

และเยาวชนในเขต

เทศบาล 

29.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการจัดสงนักกฬีาเขารวมกับหนวยงานอื่น 10,000.00 กองการศกึษา เพื่อรวมความสัมพันธที่ด ี การเขารวมแขงขันกีฬา 

30.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาทักษะดานกีฬาเพ่ือเด็กและ

เยาวชน 

10,000.00 กองการศึกษา เพื่อเสริมทักษะกีฬาใหกับ

เยาวชน 

เยาวชนมทัีกษะกีฬา 

31.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตเทศบาล 

1,440,000.00 กองการศึกษา เพือ่อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวัน 

การอุดหนุน 

อาหารกลางวันโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขต

เทศบาล 

32.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการพระราชดาํริท่ีเก่ียวของกับงาน

สาธารณสุข 

200,000.00 กองสาธารณสุข เพ่ือดำเนินงานในโครงการ

เก่ียวกับพระราชดําริที่

เก่ียวของกับงานสาธารณสขุ 

โครงการเก่ียวกับ

พระราชดาํริที่เกี่ยวของ

กับงานสาธารณสุข 

 

 



๘ 

 

 ลำดับที่ ยุทธศาสตร โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 

ผลผลิต 

33.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา 20,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส  

ผูยากไร ผูประสบปญหาทาง

สังคม 

การชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส ผูยากไร  

ผูประสบปญหาทางสังคม 

34.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศบาลสำคัญ 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนชวง

เทศกาลสำคัญ 

ลดอุบัติเหตุบนถนนชวง

เทศกาลสำคัญ 

35.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด กิจกรรมตอตานยาเสพติด 

36.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการสนบัสนนุการเรียนรูตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่อสงเสริมการใชชีวิตตาม

แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การใชชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

37.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการวนัเยาวชนแหงชาต ิ 10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

เยาวชน 

กิจกรรมของเยาวชน 

38.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดู

งานของชุมชน 

0.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพและ

ทัศนศึกษาดูงานของชุมชน 

พัฒนาศกัยภาพผูนำ

ชุมชน 

39.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการสงเสริมอาชีพ 30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือสงเสริมอาชีพให

ประชาชน 

การสงเสรมิอาชีพใหกบั

ชุมชน 

40.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 20,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใหคนพิการไดรับทราบถึง

สิทธขิองตนเอง 

อบรมใหความรูผูพิการ 

 

 

 

 



๙ 

 

 ลำดับที่ ยุทธศาสตร โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 

ผลผลติ 

41.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ

เด็กและเยาวชน 

130,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดความรู

เพ่ิมขึ้น 

เยาวชนไดรับความรูเพิ่มข้ึน 

42.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ

กฎหมายสิทธิและหนาท่ีของสตรี 

20,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใหความรูแกสตรี ใหความรูดานกฏหมายแก

สตร ี

43.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน ติดตั้งระบบเสียงตามสายของเทศบาล

ตำบลสามเงา 

866,000.00 สำนกัปลดัเทศบาล เพ่ือใหสำหรับประชาสัมพันธ

ขาวสารตางๆใหประชาชน

รับทราบ 

ระบบเสียงตามสายของ

เทศบาลตำบลสามเงา 

44.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน อุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงา  

ตามโครงการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติดและการจัดระเบียบสงัคมและ

ภารกิจดานความมั่นคงของภาครัฐ

รวมกับประชาชน  

0.00 กองสาธารณสุข เพ่ือปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด การจัดระเบียบสังคม และ

ภารกิจดานความ มั่นคงของ

ภาครัฐ 

การปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด การจัดระเบยีบ

สังคม และภารกิจดานความ 

มั่นคงของภาครัฐ 

45.  ยุทธศาสตรอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร

ศูนยผูสูงอาย ุ

250,000.00 กองชาง เพ่ือปรับปรุดงภูมิทัศน มทีางเดิน สวนไมดอก  

มไีมประดบั ลานกิจกรรม 

46.  ยุทธศาสตรอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษสิง่แวดลอม 30,000.00 กองสาธารณสุข เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน บริหารจัดการขยะ 

47.  ยุทธศาสตรอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการเพิม่สวนหยอมสวนสาธารณะ

ใหกับชุมชน 

500,000.00 กองชาง เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว มทีางเดิน สวนไมดอก  

มไีมประดบั ลานกิจกรรม 

 

 

 



๑๐ 

 

 ลำดับที่ ยุทธศาสตร โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 

ผลผลติ 

48.  ยุทธศาสตรอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและควบคุมไฟปา 5,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือปองกันและควบคุมไฟปา การควบคุมไฟปา 

49.  ยุทธศาสตรอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

โครงการอุดหนุนที่ทาํการอําเภอสามเงา

ในปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน 

30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือแกไขปญหาหมอกควนั  

ไฟไหมปา 

การแกไขปญหาหมอกควัน 

ไฟไหมปา 

50.  ยุทธศาสตรศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ 

โครงการสงเสรมิและอนุรักษประเพณี

ลอยกระทง 

50,000.00 กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษประเพณี

ลอยกระทง 

51.  ยุทธศาสตรศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี

สงกรานต 

50,000.00 กองการศกึษา  เพ่ือสงเสริมและอนุรกัษประเพณี

สงกรานต 

กิจกรรมอนุรักษประเพณี

สงกรานต 

52.  ยุทธศาสตรศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี

หลอเทียนวันเขาพรรษา 

35,000.00 กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมและอนุรักษประเพณี

หลอเทียนวันเขาพรรษา 

กิจกรรมอนุรักษประเพณี

หลอเทียนวันเขาพรรษา 

53.  ยุทธศาสตรศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมประเพณีสักการะ 

พระบรมธาตลุอย 

80,000.00 กองการศึกษา เพ่ือสงเสริมประเพณสีักการะ 

พระบรมธาตลุอย 

จัดกิจกรรมสักการะพระ

บรมธาตุลอย 

(ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

                              ฉ. การใชจายงบประมาณ 

                              เทศบาลตำบลสามเงา มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญตัิงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ  

                          จำนวนเงิน 16,922,550 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 14,685,386 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 4 1,559,000.00 2 784,000.00 

ยุทธศาสตรพัฒนาคณุภาพชีวิต 17 13,365,864.54 17 13,210,708.14 

ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน 5 168,399.00 5 168,399.00 

ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 282,080.00 3 282,080.00 

ยุทธศาสตรศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 1 36,668.00 1 36,668.00 

ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองท่ีด ี 5 221,531.30 5 203,531.30 

รวม 35 15,633,542.84 33 14,685,386.44 

(ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

                           รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลสามเงา ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

ลำดบั

ที่ 

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  งบตาม

ขอบัญญัต/ิเทศ

บัญญติั 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี คาใชจายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 30,000.00 10,835.00 10,835.00 19,165.00 

2. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี คาใชจายในโครงการปรบัปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

245,600.00 178,295.00 160,295.00 67,305.00 

3. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี รายจายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ 25,000.00 4,103.00 4,103.00 20,897.00 

4. ยุทธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี คาใชจายกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ตามนโยบายรัฐบาล 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

5. ยทุธศาสตรบรหิารบานเมืองที่ด ี อุดหนุนอำเภอสามเงา โดยที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา  

ตามโครงการวันสำคัญของชาต ิ

30,000.00 26,298.30 26,298.30 3,701.70 

6. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน บูรณะถนน คสล.ทางเขาโรงเรยีนสามเงาวิทยาคม  

(ถนนดานขางโรงเรียนอนบุาลบานทาปุย) 

295,000.00 294,000.00 0.00 1,000.00 

7.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
วางทอระบายน้ำ คสล.หลังอาคารหองประชุมเทศบาล 

ตำบลสามเงา 
240,000.00 238,000.00 238,000.00 2,000.00 

8.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน กอสรางโรงอาหาร ศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 546,000.00 546,000.00 546,000.00 0.00 

9.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาลซอย 7 โดย

ขยายผิวจราจรเพิ่ม 
482,000.00 481,000.00 0.00 1,000.00 

10.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 8,222,400.00 7,806,800.00 7,806,800.00 415,600.00 

 

 

 



๑๓ 

 

ลำดบั

ที่ 

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  งบตาม

ขอบญัญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

11.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,784,000.00 2,435,200.00 2,435,200.00 348,800.00 

12.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต เบี้ยยงัชพีผูปวยเอดส 72,000.00 66,000.00 66,000.00 6,000.00 

13.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต สมทบเขาระบบหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

14.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต คาอาหารเสริม (นม) 820,000.00 760,143.54 604,987.14 59,856.46 

15.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมโครงการวนัเด็กแหงชาต ิ 45,000.00 35,827.00 35,827.00 9,173.00 

16.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

(คาสนับสนุนอาหารกลางวนั สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ) 

318,500.00 253,960.00 253,960.00 64,540.00 

17.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

( คาจัดการเรยีนการสอน รายหัว ) 

110,500.00 93,500.00 93,500.00 17,000.00 

18.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต คาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. 39,550.00 30,510.00 30,510.00 9,040.00 

19.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต คาใชจายโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและ

โรคตดิตอนำโดยแมลง 

40,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 

20.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 63,000.00 29,600.00 29,600.00 33,400.00 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ลำดบั

ที่ 

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  งบตาม

ขอบญัญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

22.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมโครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพนัธ 101,000.00 100,119.00 100,119.00 881.00 

23.  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเดอืนหา 66,000.00 59,685.00 59,685.00 6,315.00 

24.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต เงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหารกลางวันเด็ก

ประถมศึกษา 

1,440,000.00 1,294,520.00 1,294,520.00 
145,480.00 

25.  ยุทธศาสตรพฒันาคณุภาพชีวิต โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

26.  ยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิต อุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอสามเงา ตามการดำเนนิงาน

กิจกรรมก่ิงกาชาดอำเภอสามเงา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

27.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสำคัญ 10,000.00 2,074.00 2,074.00 7,926.00 

28.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

29.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

30.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กและ

เยาวชน 

130,000.00 116,870.00 116,870.00 13,130.00 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ลำดบั

ที่ 

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  งบตาม

ขอบญัญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

31.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชมุชน โครงการฝกอบรม ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายสิทธิและ

หนาที่ของสตร ี

20,000.00 19,455.00 19,455.00 545.00 

32.  ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศนบริเวณอาคารศูนยดูแล

ผูสูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 

33.  ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและควบคุมไฟปา ลดหมอกควัน 5,000.00 4,080.00 4,080.00 920.00 

34.  ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

อุดหนุนทีท่ำการอำเภอสามเงาโครงการปองกันและ

ควบคุมไฟปา ลดหมอกควัน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

35.  ยุทธศาสตรศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมและอนุรักษประพณีลอยกระทง 50,000.00 36,668.00 36,668.00 13,332.00 

(ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

                  หมายเหต:ุ โครงการที่ยังไมมียอดเบิกจาย คือ โครงการที่มีการกอหนีผู้กพัน 

 

 

 



๑๖ 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2563 
เทศบาลตำบลสามเงา สามเงา จ.ตาก 

(ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

                          

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร แผนการดำเนินการ 

ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 31 18,935,000.00 5 2,243,000.00 

2.ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต 50 15,015,000.00 20 14,531,950.00 

3.ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน 21 2,975,000.00 11 1,116,000.00 

4.ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

11 3,240,000.00 5 815,000.00 

5.ยุทธศาสตรศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6 530,000.00 4 215,000.00 

6.ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี 19 14,100,000.00 8 387,600.00 

รวม 138 54,795,000.00 53 19,308,550.00 



๑๗ 

 

                     ช. ผลการดำเนินงาน 
 

       เทศบาลตำบลสามเงา ไดดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ในเขตพ้ืนที่   
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสำเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผล
การดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 

      - โครงการวางทอระบายน้ำคสล. หลังอาคารหองประชุมเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 



๑๘ 

 

- โครงการปรับปรงุถนน คสล. ถนนสุขาภิบาลซอย 7 โดยขยายผิวจราจรเพ่ิม 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

- โครงการกอสรางโรงอาหารศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 

 

 

 
 

 

 

 



๒๐ 

 

- โครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 8 หมูที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวิต 

 - โครงการวันเด็กแหงชาติ 

 

 

 
 

 

 

 



๒๒ 

 

- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออก 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

- โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

- อุดหนุนชุมชนโครงการตามพระราชดำริดานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

             - โครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 - โครงการจัดการแขงขันกีฬาเดือนหา 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 

ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน 

    - โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

    - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 - โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิและหนาที่ของสตรี 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยดูแลผูสูงอายุ 

 

 

 

 



๓๑ 

 

- โครงการปองกันและควบคุมไฟปา  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

ยุทธศาสตรอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

- โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

ยุทธศาสตรการบริหารบานเมืองท่ีดี 

- โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา 

   

 

 

 



๓๔ 

 

  - โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

 

 

 



๓๕ 

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ 

- กิจกรรมลอกรางระบายน้ำ บริเวณ ถนนสุขาภิบาลซอย 7 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

- กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย " 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

- จัดระเบียบตลาดบานจัดสรร และใหความรูประชาชนที่มาซื้อสินคาท่ีตลาดบานจัดสรร  

เพือ่ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

- ออกเย่ียมคนพิการที่ประสบปญหาความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

- กิจกรรมปลูกตนไม ณ บริเวณดานหนาอาคารศูนยดูแลผูสูงอายุเทศบาลตำบลสามเงาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

- โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสามเงา  

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ชื่อ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายเฉลียว ภูดอนตอง ประธานกรรมการ 055-800606 ตอ 202 089-8593267 - 

นายอดุลย ธิยะใจ กรรมการ - 086-6040632 - 

นายดนัย จิ๋วเอ่ือย กรรมการ - 089-2715128 - 

นายรังสรรค จันตา กรรมการ - 089-5689702 - 

นางอินทิรา สอนเสือ กรรมการ - 087-3097435 - 

นางสาวจนัศรี แกวปนะ กรรมการ - 086-9355185 - 

นายสมบูรณ หวางอุน กรรมการ - - - 

นายสุภศักดิ์ โพศร ี กรรมการ - 087-2005904 - 

นางสุณีรัตน กลิ่นบัว กรรมการ - 082-4084119 - 

ประธานชุมชนบานเหนือพัฒนา กรรมการ - 083-9611686 - 

ผูใหญบานหมูที่ ๓ ตำบลสามเงา กรรมการ - 086-5901889 - 

ผูใหญบานหมูที่ ๔ ตำบลสามเงา กรรมการ - 081-0388454 - 

ผูใหญบานหมูที่ 5 ตำบลสามเงา กรรมการ - 086-9280914 - 

ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชน

ชลประทานรังสรรค 

กรรมการ 055-80068.3 - - 

ผูกำกับสถานีตำรวจภูธรสามเงา กรรมการ 055-569108 - - 

ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลทาปุย กรรมการ 055-599089 - - 

นายวรุตม พลพิทักษ กรรมการและ

เลขานุการ 

055-800606 ตอ 201 0638575714 - 

นายสำเรียง ปนแสน ผูชวยเลขานุการ 055-800606 ตอ 201 0867723778 - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ตำแหนง เบอรโทรศพัท เบอรมือถือ email 

นายสโิรตม คงสบุรรณ ประธานกรรมการ - 089-7079781 - 

นายเฉลียว ภูดอนตอง กรรมการ 055800606 ตอ 202 089-8593267 - 

นายศกัดินันท แสนปนตา  กรรมการ - 089-4373932 - 

นายลวด ตะคำ กรรมการ - 087-3105979 - 

ด.ต.ศุภโชค ชีวะไทย  กรรมการ - 086-2038768 - 

ผูกำกับสถานีตำรวจภูธรสามเงา กรรมการ 055-569108 - - 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสามเงา  กรรมการ 055-800597 - - 

นายธนาการ ปนตาใส กรรมการ - 098-8050926 - 

นายอาทติย เอกเรื่อง กรรมการ 055-599089 - - 

นายธีระ กาญจนนาภา กรรมการ 055-549238 - - 

นายสำเรียง ปนแสน  ผูชวยเลขานุการ 055-800606 ตอ 201 086-7723778 - 

นายวรุตม พลพิทักษ กรรมการและ

เลขานุการ 

055-800606 ตอ 201 063-8575714 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น  

ชื่อ ตำแหนง เบอรโทรศพัท เบอรมือถือ email 

นายเฉลียว ภูดอนตอง ประธานกรรมการ 

(รองปลัดเทศบาล) 

055-800606 ตอ 202 089-8593267 - 

นายประทีป ทองสัมฤทธ์ิ กรรมการ 

(ผูอำนวยการกองชาง) 

055-800606 ตอ 400 - - 

นางอาภชั  เล็กธำรง กรรมการ 

(ผูอำนวยการคลัง) 

055-800606 ตอ 501 - - 

นายคณพศ ภูดอนตอง กรรมการ 

(แทนผูอำนวยการกอง

สาธารณสุข) 

055-800606 ตอ 500 096-9016543 - 

นางกุลปรียา อิ่มแสง กรรมการ  

(แทนผูอำนวยการกองการศึกษา) 

055-800606 ตอ 700 091-0288041 - 

นางสาววไิลวรรณ เพ็ชรพราย กรรมการ 

(ผูแทนภาคประชาคม) 

- - - 

นายจวน มะโนสอน กรรมการ 

(ผูแทนภาคประชาคม) 

- 089-2680529 - 

นายพิทยา รอดสุนทรา กรรมการ 

(ผูแทนภาคประชาคม) 

- 089-7034964 - 

นายวรุตม พลพิทักษ กรรมการและเลขานุการ 

(หัวหนาสำนักปลัด) 

055800606 ตอ 201 063-8575714 - 

นายสำเรียง ปนแสน ผูชวยเลขานุการ 

(หัวหนาฝายอำนวยการ) 

055800606 ตอ 201 086-7723778 - 

                     ทั้ งนี้  หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่ เกี่ ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค  

จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงาทราบ  เพื่อท่ีเทศบาลตำบลสามเงาจะได 

พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 

                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 

 

(นายเฉลียว  ภูดอนตอง) 

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่

นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 

 

 




