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แถลงผลการปฏิบัติงาน 
ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 

 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖1 
 

เรียน     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 
 

กระผมนายชัชชัย   พันธ์สวัสดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก  ขอแถลงผลการปฏิบัติตามนโยบาย     
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕วรรคที่ ๕ และวรรคที่ ๖             
“ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย”  กระผมจึงขอสรุปผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก  ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น  
และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา  “ส่งเสริมดนตรี  กีฬา ศิลปะแก่เยาวชน  สร้างงานในชุมชนเสริมรายได้ให้เข้มแข็ง  
สุขภาพอนามัยร่างกายแข็งแรง  ต าบลแห่งอินทรีย์ที่ยั่งยืน”  เพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาต าบลสาม
แยกต่อไป  และขอรับรองว่าจะบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก  ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม  
โดยยึดถือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนต าบลสามแยกเป็นหลักพร้อมนี้จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน         ตามนโยบาย
ตามท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖1  ดังนี้ 

๑. นโยบายพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ผลงาน 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยกอย-บ้านวังโพน หมู่ ๒   
               งบประมาณ  281,๐๐๐  บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ 3       
งบประมาณ  34,๐๐๐  บาท 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. แบบฝาปิด  บ้านนาขาม หมู่ ๓               
 งบประมาณ  ๒75,0๐๐  บาท 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. แบบฝาปิด  บ้านหนองแฝก หมู่ 4               
 งบประมาณ  ๒52,0๐๐  บาท 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่ง หมู่ 5   
               งบประมาณ  209,๐๐๐  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่าน หมู่ 6   
               งบประมาณ  309,๐๐๐  บาท 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. แบบฝาปิด  บ้านหนองแฝก หมู่ 7 
 งบประมาณ   275,๐๐๐ บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคึมชาด หมู่ 8                             
งบประมาณ  52,๐๐๐   บาท  

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคึมชาด หมู่ 8         
บ้านนายสลับ-ทางไปบ้านห้วยกอย งบประมาณ  251,๐๐๐  บาท 



9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสมพร หมู่ 9          
งบประมาณ  ๒88,0๐๐  บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ 10          
งบประมาณ  54,๐๐๐  บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 เส้นไปดอนเจ้าปู่         
 งบประมาณ  237,0๐๐  บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ 11          
  งบประมาณ    281,0๐๐  บาท 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. แบบฝาปิด  บ้านภดูิน หมู่ 12     
  งบประมาณ    ๒75,๐๐๐  บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตาดบก หมู่ที่ 104          
  งบประมาณ    198,๐๐๐  บาท 

15. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านใต ้หมู่ 15     
  งบประมาณ   ๑64,๐๐๐ บาท 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. แบบฝาปิด  บ้านด่านใต ้หมู่ 15   
  งบประมาณ  ๑25,๐๐๐ บาท 

 
 2. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     2.1  โครงการวันเด็กแห่งชาติ    งบประมาณ  30,000 บาท 
     2.2  โครงการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาอาเซียน  งบประมาณ  150,000  บาท 
     2.3  โครงการเข้าพรรษา    งบประมาณ  40,000  บาท 
     2.4  โครงการบุญคูณลาน    งบประมาณ  40,000  บาท 
     2.5  โครงการวันลอยกระทง    งบประมาณ  50,000  บาท 
     2.6  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม 
                     ทักษะด้านศาสนพิธีและพิธีกรแก่ผู้บริหาร   
                     พนักงานและสมาชิกสภา รุ่นที่2   งบประมาณ  30,000  บาท 
     2.7  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  งบประมาณ  30,000  บาท 
     2.8  โครงการสายใยรักแม่ถึงลูก (วันแม่แห่งชาติ) งบประมาณ    5,000  บาท 
 
 3. ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการท่องเที่ยว 
     3.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
  ระดับหมู่บ้าน     งบประมาณ  10,000  บาท 
     3.2  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชาคมจัดท าแผน 
  พัฒนาระดับต าบล    งบประมาณ   10,000  บาท 

    3.3  โครงการ อบต.สัญจร     งบประมาณ  30,000  บาท 
     3.4  โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์              งบประมาณ  20,000 บาท 

      3.5  โครงการศึกษาดูงาน                              งบประมาณ  200,000  บาท 
 



     
 4. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ  2560 
      4.1  โครงการอาสาสมัครลูกเสือชาวบ้าน  งบประมาณ  10,000  บาท 
 
 5.  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
               2560 
      5.1  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 

  ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ(เบี้ยความพิการ) งบประมาณ  2,400,000  บาท 
     5.2  โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 
            (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)    งบประมาณ  7,000,000  บาท 
     5.3  โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้ป่วยเอดส์ 
  (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)    งบประมาณ       60,000  บาท 
 
6.  ด้านสาธารณสุข 
     6.1  โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อ  งบประมาณ  70,000  บาท 
     6.2  โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์   งบประมาณ  94,500  บาท 
     6.3  โครงการคนไทยไร้พุง    งบประมาณ  20,000  บาท 
     6.4  โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ งบประมาณ  150,000  บาท 
     6.5  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ   งบประมาณ  30,000  บาท 
 
7.  ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ 

                7.1  โครงการสนับสนุนการจักงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ  
            พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  งบประมาณ  50,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ 

ปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก  อ าเภอเลงินกทา  จัหวัดยโสธร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


