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แถลงผลการปฏิบัติงาน 

ตามท่ีไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
 ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖2 

 
เรียน     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสามแยกและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
 

กระผมนายชัชชัย   พันธสวัสดิ์  นายกองคการบริหารสวนตําบลสามแยก  ขอแถลงผลการปฏิบัติตามนโยบาย     
ท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสามแยก  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล    
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕วรรคท่ี ๕ และวรรคท่ี ๖             
“ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายใหประกาศติดไวโดยเปดเผย  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย”  กระผมจึงขอสรุปผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสามแยก  ความละเอียดตามท่ีแถลงไวแลวนั้น  
และวิสัยทัศนในการพัฒนา  “สงเสริมดนตรี  กีฬา ศิลปะแกเยาวชน  สรางงานในชุมชนเสริมรายไดใหเขมแข็ง  
สุขภาพอนามัยรางกายแข็งแรง  ตําบลแหงอินทรียท่ีย่ังยืน”  เพ่ือเปนทิศทางและแนวทางในการพัฒนาตําบลสาม
แยกตอไป  และขอรับรองวาจะบริหารและพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสามแยก  ดวยความสุจริตและเท่ียงธรรม  
โดยยึดถือประโยชนของพ่ีนองประชาชนตําบลสามแยกเปนหลักพรอมนี้จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน         ตามนโยบาย
ตามท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสามแยก  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖2  ดังนี้ 

๑. นโยบายพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ผลงาน 

๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู ๒   
               งบประมาณ  268,๐๐๐  บาท 

2.  โครงการกอสรางถนนไรคลองภายในหมูบาน บานนาขาม หมู 3       
งบประมาณ  242,๐๐๐  บาท 

3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. แบบฝาปด  บานนาขาม หมู 4               
 งบประมาณ  277,0๐๐  บาท 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5   
 งบประมาณ  ๒69,0๐๐  บาท 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานดาน หมู 6   
               งบประมาณ  268,๐๐๐  บาท 

4. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 7   
               งบประมาณ  209,๐๐๐  บาท 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานคึมชาด หมู 8  
 งบประมาณ   268,๐๐๐ บาท 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานคึมชาด หมู 9                             
งบประมาณ  284,๐๐๐   บาท  

7. โครงการตอเติมหองเก็บของศาลาประชาคม หมูท่ี 10        
บานนายสลับ-ทางไปบานหวยกอย งบประมาณ  100,๐๐๐  บาท 



8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 11         
งบประมาณ  ๒72,0๐๐  บาท 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 12          
งบประมาณ  272,๐๐๐  บาท 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 15  
 งบประมาณ  237,0๐๐  บาท 

11. การจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เปนเงินจํานวน ๓,943,400 บาท ดังนี้  
- โครงการกอสรางฝายน้ําลน มข.2527 หมูท่ี 3 งบประมาณ 498,700 บาท  
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนขาง อบต.สามแยก ไปบานโปง หมูท่ี ๕ งบประมาณ  
    ๔๙๐,๐๐๐ บาท  
- โครงการกอสรางฝายน้ําลน มข. 2527 หมูท่ี ๖ งบประมาณ 498,7๐๐ บาท  
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนเสาออเรน – สนามชนไก หมูท่ี ๖ งบประมาณ  
   ๔๙๖,๐๐๐ บาท  
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนโคกสวาง – มวงกาชัง หมูท่ี ๑๐ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐  
   บาท  
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานพรสวรรค – เคียงฟารีสอรท หมูท่ี ๑๑ งบประมาณ  
   ๔๙๔,๐๐๐ บาท  
- โครงการกอสรางทอระบายน้ําเหลี่ยม บานดานใต หมูท่ี 15 ลําหวยใหญ งบประมาณ 282,000 บาท  
- โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไบคเลน) เสนนาคโทโส บานดาน หมูท่ี ๖  
   งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหวยกอย หมูท่ี 2 สายชยางกุลยูสคาร – วัดหวยกอย งบประมาณ  
   290,000 บาท 

 12  การจายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 จํานวน 5,983,200 บาท ดังนี้  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก 
                       บานเลขท่ี 259 – เสนทางไปบานมวงกาชัง งบประมาณ 494,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการซอมแซมถนนลูกรังขางท่ีนายสุพัฒน  
                       ไชยกุล – บานมวงกาชัง เขตบานหวยกอย หมูท่ี 2 งบประมาณ 431,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน        
                       อ.วิรัตน – นางผาง พระคุณเลิศ หมูท่ี 4 งบประมาณ 116,000 บาท  
  - พิจารณาอนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการซอมแซมถนนลูกรังเสนหนองแสง  
                       – แยกนาแมใหญพระ เชื่อมหมูท่ี 6 บานดาน งบประมาณ 130,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการซอมแซมถนนลูกรัง เสนบานดาน เชื่อม 
                       บานคําไหล ตําบลนาอุดม งบประมาณ 293,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบฝาปด  
                       จากบานนางปลิว ยาสาพา – นางกนกลักษณ หมูท่ี 7 งบประมาณ 187,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการวางทอระบายน้ํากลมพรอมบอพัก บาน 
                       นางอัมพร สมบูรณ – ลําหวยบง หมูท่ี 7 งบประมาณ 112,500 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการซอมแซมถนนลูกรัง จากปาชุมชนบาน       
                       คึมชาด หมูท่ี 8 - คุมทรัพยสมบูรณ หมูท่ี 11 งบประมาณ 329,000 บาท  



  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                       บานคึมชาด หมูท่ี 8 งบประมาณ 429,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน    
                       นายประยงค ศรีโคตร – ถนนไผลอมใต หมูท่ี 9 งบประมาณ 494,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานภูดิน  
                       ม.12 – บานมวงกาชัง งบประมาณ 358,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                       (ไบคเลน) เสนนาคโคโส (ซีกศาลาประชาคมหมู 15) งบประมาณ 500,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสน 
                        บานนายสุพจน อินทรี - หมูท่ี 4 งบประมาณ 390,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการงานสะพานและทอเหลี่ยม ลําหวยกอย หมู 
                       ท่ี 2 งบประมาณ 282,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต     
                       สายทาง ชยางกูร – หนองสิม หมูท่ี 7 งบประมาณ 317,700 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต แยก 
                       ทางหลวงไปดอนตาล – บานนายเกษม วิสินชัย , บานนายสําราญ ดอกไมทอง งบประมาณ  
                       405,000 บาท  
                     - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสน 
                       บานเลขท่ี 26 – บานนางคําผุ หมูท่ี 11 งบประมาณ 226,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก 
                       บานเลขท่ี 60 – เสนหนาวัดหวยกอย งบประมาณ 175,000 บาท  
  - อนุมัติใหจายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนไรคลองภายในหมูบาน (บอ 
                       รับน้ําภายในหมูบาน ภายในตําบลสามแยก) งบประมาณ 314,000 บาท 
 
 2. ดานการพัฒนาการศึกษา 
     2.1  โครงการวันเด็กแหงชาติ    งบประมาณ  30,000 บาท 
     2.2  โครงการเขาพรรษา    งบประมาณ  40,000  บาท 
     2.3  โครงการบุญคูณลาน    งบประมาณ  40,000  บาท 
     2.4  โครงการวันลอยกระทง    งบประมาณ  50,000  บาท 
     2.5  โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม 
                     ทักษะดานศาสนพิธีและพิธีกรแกผูบริหาร   
                     พนักงานและสมาชิกสภา รุนท่ี2   งบประมาณ  30,000  บาท 
     2.6  โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ  งบประมาณ  30,000  บาท 
     2.7  โครงการสนับสนุนสําหรับอาหารกลางวัน  งบประมาณ  543,900  บาท 
     2.8  โครงการสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม)  งบประมาณ  942,240  บาท 
 
 
 
 



 3. ดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการทองเท่ียว 
     3.1  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
  ระดับหมูบาน     งบประมาณ  20,000  บาท 
     3.2  โครงการสงเสริมสนับสนุนการประชาคมจัดทําแผน 
  พัฒนาระดับตําบล    งบประมาณ   20,000  บาท 

    3.3  โครงการ อบต.สัญจร     งบประมาณ  30,000  บาท 
     3.4  โครงการศึกษาดูงาน                             งบประมาณ  180,000  บาท 
 
 4.  โครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  
               2560 
      5.1  โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม 

  ใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ(เบี้ยความพิการ) งบประมาณ  1,977,600  บาท 
     5.2  โครงการสรางหลักประกันดานรายไดใหกับผูสูงอายุ 
            (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)    งบประมาณ  7,874,400  บาท 
     5.3  โครงการสรางหลักประกันดานรายไดผูปวยเอดส 
  (เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส)    งบประมาณ       24,000  บาท 
 
5.  ดานสาธารณสุข 
     6.1  โครงการรณรงคและควบคุมโรคติดตอ  งบประมาณ  30,000  บาท 
     6.2  โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร   งบประมาณ  94,500  บาท 
     6.3  โครงการคนไทยไรพุง    งบประมาณ  10,000  บาท 
     6.4  โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ งบประมาณ  150,000  บาท 
     6.5  โครงการรณรงคคัดแยกขยะ   งบประมาณ  30,000  บาท 
 
7.  ดานสถาบันพระมหากษัตริย 

                7.1  โครงการปกปองสถาบันพระมาหากษัตริย  งบประมาณ  30,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจายจากเงินรายรับและงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก  อําเภอเลงินกทา  จัหวัดยโสธร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 



จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน  าและ

โครงการสรา้งพื นฐานให้ไดม้าตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 76 31,224,400 3 341,000 1 88,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11 3,150,000 16 4,239,000 10 2,535,644

                                                          รวม 87 34,374,400 19 4,580,000 11 2,623,644

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตวัฒนธรรม การค้าและ

การท่องเที่ยว
2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16 9,155,000 8 264,600 1 123,430

2.2 แผนงานสาารณสุข 9 2,765,000 10 285,000 3 66,500

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 7 730,000 6 420,000 3 156,620

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 330,000 6 180,000       -                                 -

                                                        รวม 36 12,980,000 30 1,149,600 7 346,550

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ตั งงบประมาณไว้ป ี๒๕๖๒ ผลการด าเนินงาน ป ี ๒๕๖๒

ยทุธศาสตร์

สรปุผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒

จ านวนประมาณ (บาท)จ านวนประมาณ (บาท) จ านวนประมาณ (บาท)



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถาน

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 570,000 5 450,000 5 152,520

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 2,050,000                            -         -                                 -

3.3 แผนงานการศึกษา 9 755,000 4 97,000 3 99,840

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 648,000                            -         -                                 -

3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 12 440,000 9 106,000 2 6,000

3.6 แผนงานงบกลาง 8 12,000,000 8 11,445,000 8 978,400

                                                    รวม 53 16,463,000 26 12,098,000 18 1,236,760

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

อย่างยัง่ยืน

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 3,100,000          -                            -         -                                 -

                                                    รวม 6 3,100,000                            -         -                                 -

  โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม 17 5,329,000

  โครงการจ่ายขาดเงนิทุนส ารองเงนิสะสม 22 6,148,600

  โรงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 59,400

41 11,537,000

                            รวมทั งสิ น 182 66,917,400 75 17827600 77 11743954


