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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2565 
ตามนโยบายทีไ่ด้แถลงไวต้่อสภาเทศบาลต าบลสามแยก 
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     จัดท าโดย… 
งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 

 



 
 

ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ความว่า 
“ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน
เทศบาลด้วย” 

เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2565 เพ่ือสภาเทศบาลต าบลสามแยกทราบ ดังนี้ 

 “ค าแถลงนโยบายของนายวุฒิชัย  วงษาเวียง  นายกเทศมนตรีต าบลสามแยก  แถลงต่อสภา
เทศบาลต าบลสามแยก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

……………………………………………………………………. 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามแยกที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามแยกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลสามแยก  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลสามแยก ให้กระผมนายวุฒิชัย  วงษาเวียง  เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบล
สามแยก  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น  ตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดไว้ว่าก่อนนายกเทศมนตรี
เข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีต าบลสามแยก  เป็นไปตามขั้นตอนของ
ระเบียบกฎหมาย กระผมนายวุฒิชัย วงษาเวียง นายกเทศมนตรีต าบลสามแยก จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ต าบลสามแยก  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์และแนวนโยบาย ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ การพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ถนน สะพาน รางระบายน้ า และระบบไฟฟูาส่องสว่างทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
๑.๒ การขยายเขตไฟฟูาและประปา ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
๑.๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา เพ่ือให้ประชาชนได้ออก   

ก าลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
๑. ๔ การศึกษาการวางระบบผังเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๒.ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
๒.๑ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับต่างๆร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการ

สอนดียิ่งขึ้น 
6.๒ การส่งเสริมการฝึกทักษะการเรียนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่

ก าหนด 
๒.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 

เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ บุญคูณลาน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ให้มีความยั่งยืนสืบไป 

๓.ด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ การสนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์รวมทั้ง

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
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๓.๒ การสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึด

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
๓.๓ การสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้แก่ครอบครัว 
๓.๕ การสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

๔.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ การส่งเสริมการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน การแยกขยะใน

ครัวเรือน และการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
๔.๒ การส่งเสริมบทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพพลานามัยของ

ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
๔.๓ การด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตลาด โรงฆ่าสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ 
๔.๔ การเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันและระงับโรคติดต่อและโรคระบาดทุกชนิด 

๕.ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประซาชน ผู้สูงอายุโดยจัดหา

เครื่องออกก าลังกายเพ่ิมเติม เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
อย่างทั่วถึง 

๕.๒ การปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน และมีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

๕.๓ การจัดแข่งขันกีฬาเพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬา 
๕.๔ การส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน ประซาชน เล่นกีฬาเพ่ือเป็นอาชีพ 

๖.ด้านสังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
๖.๑ การส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สามารถพ่ึงตนเอง

ได้ 
๖.๒ การดูแลให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับเบี้ยยังชีพ สวัสดิการหรือความ

ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลทุกคน 
๖.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้น าชุมชน ได้รับการศึกษาอบรม เพื่อ

เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
๖.๔ การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่น กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น 

๗.ด้านการเมือง การบริหารราชการ 
๗.๑ การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
๗.๒ การเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลสามแยก ปรับปรุงสถานที่

ท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดท า

แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นต้น 
๗.๔ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและ

พนักงานจ้าง โดยสนับสนุนการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือรองรับการบริการประชาชนในทุกๆด้าน 
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๘.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย 
๘.๑ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ การจัดการจราจร เป็นต้น 
๘.๒ การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของประขาชน เช่น การติดตั้งกล้อง

วงจรปิดเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทั่วถึงและดีกว่าเดิม 
๘.๓ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การจัดสถานที่สิ่ง

อ านวยความสะดวก รวมทั้งจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและครบถ้วน 

นโยบายทั้ง ๘ ประการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนมีเปูาหมายเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน
เทศบาลต าบลสามแยก ซึ่งการด าเนินงานในแต่ละภารกิจมีปัจจัยส าคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่จะต้อง
ช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝูาย ทั้ง
ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ประชาชน ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา
อย่างจริงจังและในวาระนี้กระผมขอแนะน าทีมงานคณะผู้บริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลือการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้ 

๑. นายสิทธินันท์  หันชะนา   รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายปฏิญญา  สุวราธนาภมูิ   รองนายกเทศมนตรี 
๓. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย  วุฒิเสลา   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายวรวุฒ ิ วงษาเวียง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

กระผมขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามแยกทุกท่านทราบว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุ่งม่ันและตั้งใจ ให้สมกับที่พ่ีน้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเลือกเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีต าบล สามแยก  
ซึ่งกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลต าบลสามแยกให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยจะด าเนินการตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ และจะค านึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรมและบริหารงานที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  และที่ส าคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเป็นส าคัญ กระผมขอให้
ค าม่ันว่าจะด าเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและแผนการด าเนินการที่จะได้ท าต่อไป อย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว และกระผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ที่จะร่วมกันท างานให้บรรลุผลส าเร็จที่พึงประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ เพราะจุดประสงค์ของ
เราทุกคนคือ "ประโยชน์สุขของประชาชน" ทั้งนี้  นโยบายที่น าเสนอเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒ และภายใต้การบริหาร
งบประมาณของเทศบาลต าบลสามแยก ขอบคุณครับ 
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สถานะการเงินปีงบประมาณ 2565 
1. รายรับ ปีงบประมาณ 2565  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  จ านวน 49,628,650.40 บาท       

(สี่สิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) 
 2. ประมาณการรายจ่ายประจ าต่อเดือน  2,087,900.-บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 3. งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  มีจ านวนทั้งสิ้น  9,469,237.39 บาท  (เก้าล้านสี่แสนหก
หมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)  
 4. รายรับ - รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
รายรับ 49,628,650.40 บาท  รายจ่าย  46,909,517.38 บาท 
 5. ยอดหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  จ านวนทั้งสิน้  0.-  บาท   

 จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้สภาเทศบาลต าบลสามแยกและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านทราบ  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน 
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โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนนิการในปีงบประมาณ  2565 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 
แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย 

เงินอุดหนุน เทศบัญญัติ 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคูณพัฒนา - 466,813 465,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทยาปัสสา 2  
(บุญอนันต์พาณิชย์) หมู่ที่ 12 

- 336,568 336,000 

 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค าสว่าง 3 หมู่ที่ 13 
- 291,000 291,000 

 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยแก้ว หมู่ที่ 11 - 153,158 153,000 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด  
ซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 12 

- 270,263 270,000 

 
6 โครงการติดตั้งกระจกเลนส์นูน - 72,000 71,500 

7 โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลต าบลสามแยก - 200,000 199,960 

8 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรโซล่าเซลล์ พร้อมปูายจราจร “หยุด” 
ภายในเขตเทศบาลสามแยก 

- 160,000 142,400 

 
9 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะ จ านวน 7 สาย           - 653,163 649,446.13 

10 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านโปุง1 

4,205,500 - 2,940,000 

11 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโปุง 2 หมู่ที่ 12 

1,094,800 - 1,094,800 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกองร้อย อส.หมู่ที่ 11 

1,259,000 - 1,257,000 

 

2. แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

การเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุน เทศบัญญัติ 

1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม - 42,500  42,050 

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม - 105,200 82,100 

3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน - 20,000 14,700 

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล - 30,000 29,330 

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 258,300 204,000 

6 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน - 15,000 14,182 

7 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาล 

- 200,000 169,000 
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3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

การเบิกจ่าย  

เงินอุดหนุน 
 

เทศบัญญัติ 

1 โครงการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลสามแยก  - 145,300 144,832 

2 โครงการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

- 200,000  199,540 

 
 

4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่    โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

การเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุน เทศบัญญัติ 

1 โครงการจัดระเบียบพื้นท่ีผ่อนผันและตีเส้นจราจรในเขตชุมชน - 30,000 29,880 

2 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็กในสถานศึกษา - 22,000 21,940 

3 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 - 25,000 24,792 

4 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 - 10,000 9,546.50 
 

5. แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

การเบิกจ่าย  

เงินอุดหนุน 
 

เทศบัญญัติ 
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - 70,000 งดจัดกิจกรรม 

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  2,952,600 
 

2,877,000 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม 

- 149,394   140,721 

4 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม 

- 1,482,203 1,449,828 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม 

- 4,000 4,000 
 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) - 4,000 4,000 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม 

- 44,200 44,200 

 
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา  

(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม 
- 6,000 6,000 
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6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

การเบิกจ่าย เงินอุดหนุน 
 

เทศบัญญัติ 

1 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง - 30,000 งดจัดกิจกรรม 

2 โครงการจัดงานประเพณีท าบุญตักบาตรเทโวโรหนะ - 10,000 9,995 

3 โครงการจัดงานสักการะท่านท้าวสหัมบดีพรหม - 10,000 10,000 

4 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน - 10,000 10,000 

5 โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน - 50,000 งดจัดกิจกรรม 

6 โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  10,000 9,945 

7 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและ 

วันผู้สูงอายุ 
- 50,000  50,000 

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลต าบลสามแยกต้านยาเสพ
ติด 

- 50,000 50,000 

9 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา - 50,000 50,000 

10 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสามัคคี 4 หมู่บ้าน - 80,000 79,995 

11 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต าบลสามแยกต้าน 

ยาเสพติด 
- 50,000 งดจัดกิจกรรม 

 

7. แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย 

เงินอุดหนุน เทศบัญญัติ 
1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการล้างตลาดสดเทศบาลต าบลสามแยก ตาม

หลักสุขาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- 17,000 17,000 

 
2 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ชุมชนพิทักษ์
สามัคคี หมู่ที่ 1 

- 6,000 6,000 

 

3 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ชุมชนภดูิน 1 หมู่ที่ 
12 

- 6,000 6,000 

 

4  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ชุมชนภดูิน 2 หมู่ที่ 
12 

- 6,000 6,000 

 

5 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ชุมชนสามแยก หมู่
ที่ 1 

- 6,000 6,000 
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ที ่ โครงการ 
แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย 

เงินอุดหนุน เทศบัญญัติ 
6 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ชุมชนพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 11 
- 6,000 6,000 

 
7 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ชุมชนพรสวรรค์ 1 หมู่ที่ 11 
 6,000 6,000 

 
8 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ชุมชนเจริญผล หมู่ที่ 13 
- 6,000 6,000 

 
9 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ชุมชนตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 13 
- 6,000 6,000 

 
10 โครงการควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 2565 

ชุมชนเจริญผล หมู่ที่ 13 
- 8,000 8,000 

 
11 โครงการควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 2565 

ชุมชนพรสวรรค์ 1 หมู่ที่ 11 
- 8,000 8,000 

 
12 โครงการควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 2565 

ชุมชนสามแยก หมู่ที่ 1 
- 8,000 

 
8,000 

 
13 โครงการควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 2565 

ชุมชนภูดิน 1 หมู่ที่ 12 
- 8,000 8,000 

 
14 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

ปีงบประมาณ 2565 ชุมชนตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 13 
- 6,000 6,000 

 
15 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ปีงบประมาณ 2565 ชุมชนพรสวรรค์ 1 หมู่ที่ 11 
- 6,000 6,000 

 
16 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ปีงบประมาณ 2565 ชุมชนเจริญผล หมู่ที่ 13 
- 6,000 6,000 

 
17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ปีงบประมาณ 2565 ชุมชนพรสวรรค์2 หมู่ที ่11 
- 6,000 

 
6,000 

 
18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ปีงบประมาณ 2565 ชุมชนพิทักษ์สามัคคีพัฒนา  หมู่ที่ 1 
- 6,000 

 
6,000 

 
19 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ปีงบประมาณ 2565 ชุมชนภูดิน 1 หมู่ที่ 12 
- 6,000 

 
6,000 

 
20 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ปีงบประมาณ 2565 ชุมชนภูดิน 2 หมู่ที่ 12 
- 6,000 

 
6,000 

 
21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

ปีงบประมาณ 2565 ชุมชนสามแยก หมู่ที่ 1 
- 6,000 

 
6,000 

 
22 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2565  

ชุมชนพิทักษ์สามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 1 
- 8,000 

 
8,000 

 
23 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2565  

ชุมชนตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 13 
 6,000 6,000 
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ที ่ โครงการ 
แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย 

เงินอุดหนุน เทศบัญญัติ 
24 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2565  

ชุมชนพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 11 
 6,000 6,000 

 
25 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2565  

ชุมชนภูดิน 2 หมู่ที่ 12 
 6,000 6,000 

 
26 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
ปี 2565 

- 25,200 

 
25,200 

 

27 โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อน
ทิ้ง’’ และหลัก 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ ปีงบประมาณ 
2565) 

- 60,000 

 
965 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


