
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕65)  
ของเทศบาลต าบลสามแยก 

ครั้งที่ 2 (รวมครั้งที่1 และ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565) 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร  การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
คูณพัฒนา 

466,813 466,813 465,000 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 

98 ผลการด าเนินงาน 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยท า
สัญญาจ้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565.
และด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2565  โดยส่งมอบงานจ้าง
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

ให้มีการ
ตรวจสอบสภาพ
ความช ารุด
บกพร่องของ
ถนนเพ่ือจะได้
ซ่อมแซมภายใน
ระยะประกัน
ตามสัญญา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทยา
ปัสสา 2 (บุญอนันต์พาณิชย์) 
หมู่ที่ 12 

336,568 336,568 336,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

98 ผลการด าเนินงาน 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 108 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทถ2-202 เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 12 
มิถุนายน 2565  

ไม่มี กองช่าง 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยค า
สว่าง 3 หมู่ที่ 13 

291,060 291,000 291,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

100 ผลการด าเนินงาน 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 126 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทถ.2-202 ปากรางกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 63 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวง
ท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ.5-301 เบิกจ่าย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ไม่มี กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วย
แก้ว หมู่ที่ 11 

153,158 153,158 153,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

99 ผลการด าเนินงาน 
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 45 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ2-202 
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 32 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร เบิกจ่ายวันที่ 
28 กันยายน 2565 

ไม่มี กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
ปิด ซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 12 

270,263 270,263 270,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

99 ผลการด าเนินงาน 
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทถ.5-301 เบิกจ่ายวันที่ 4 
สิงหาคม 2565 

ไม่มี กองช่าง 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแน
ะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

6 โครงการติดตั้งกระจกเลนส์
นูน 

72,000 72,000 71,500 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

99 ผลการด าเนินงาน 
กระจกเลนส์นูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 
นิ้ว เสาขนาด 2 นิ้ว จ านวน 12 จุด  
เบิกจ่ายวันที่ 30 กันยายน 2565 

ไม่มี กองช่าง 

7  โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในเขตเทศบาลต าบลสาม
แยก 

200,000 200,000 199,960 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

99 ผลการด าเนินงาน 
ชุดฮอร์น 21 นิ้ว พร้อมยูนิต 200 วัตต์ 
จ านวน 24 ชุด เพาร์เวอร์แอมป์ 1,000 
วัตต์ จ านวน 4 ตัว สายดรอปวาย CM 
ขนาด 2X0.9 มิลลิเมตร จ านวน 12 ม้วน 
น็อตร้อยสายไฟ ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 24 
ตัว เบิกจ่ายวันที่ 30 กันยายน 2565  

ไม่มี กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรโซล่าเซลล์ พร้อมป้าย
จราจร “หยุด” ภายในเขต
เทศบาลต าบลสามแยก 

160,000 160,000 142,400 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

97 ผลการด าเนินงาน 
สัญญาณจราจรโซล่าเซลส์ พร้อมป้ายจราจร 
“หยุด” ภายในเขตเทศบาลต าบลสามแยก 
จ านวน 8 ชุด เบิกจ่ายวันที่ 30 กันยายน 
2565 
ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 

ไม่มี กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน 7 สาย 

653,163 653,163 649,446.13 97 ผลการด าเนินงาน 
1.ซอยชยางกูร12(ถนนเจริญผล) หมู่13 2.
ซอยทยาปัสสา4(ซอยสุขสบาย)หมู่12 
3.ซอยสิทธิพร6(ถนนพญานาค)หมู่11 
4.ซอยชยางกูร6(ซอยประชาสามัคคี)หมู่11 
5.ซอยภูดิน1(ถนนภูดิน)หมู่12 
6.ซอยทยาปัสสา10(ถนนบ้านโป่ง1)หมู่12 
7.ซอยทยาปัสสา17(ถนนวัดป่าเลิงจิตวิเวก) 
หมู่12 เบิกจ่ายวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

ไม่มี กองช่าง 



4 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเที่ยว 
  2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. โครงการจัดระเบียบพื้นท่ีผ่อน
ผันและตีเส้นจราจรในเขต
ชุมชน 

30,000 30,000 29,880 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

99.60 ผลการด าเนินงาน 
ตีเส้นจราจรในตลาดสดเทศบาลต าบล
สามแยก และถนนในเขตชุมชนเทศบาล
ต าบลสามแยก จ านวน 7 สาย 
-การจอดรถมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ 
รถเข็น รถสามล้อ รถพ่วง แยกชัดเจน 
-เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน 
เสริมสร้างวินัยทางจราจร เกิดจิตส านึก
ในการใช้ถนน 
ปัญหา/อุปสรรค 
-พ้ืนผิ;คอนกรีตรอบตลาดช ารุด ท าให้
การตีเส้นจราจรไม่สม่ าเสมอ 

ปรับปรุงพื้น
คอนกรีตรอบ
ตลาด 

งานเทศกิจ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็กใน
สถานศึกษา 

22,000 22,000 21,940 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

99.73 ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการในระหว่างวันที่ 22 
มิถุนายน 2565-วันที่ 14 กันยายน 
2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 119 คน 
ประกอบด้วย 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
116 คน 
-คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 3 คน 

ไม่มี งานป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

      -เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ทั้ง
ปลูกฝังพฤติกรรมการกระท าความดี
ตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีการประพฤติปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องภายใต้แนวทาง
สร้างความดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดขู
คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด 
ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

  

 
  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. โครงการด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลสาม
แยก 

145,300 145,300 50,650 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 

34.86 ผลการด าเนินงาน 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลสามแยก จ านวน 546 
คน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 
3 จ านวน 45 คน ดังนี ้
-สร้างอาชีพ เสริมรายได้ เสริมสร้าง
คุณค่าชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ 
-ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างประกอบอาชีพ 
คลายความเหงา 
-ผู้สูงอายุได้อนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาไทยด้านการรักษาสุขภาพด้วย 
 

การเปิดการ
เรียนการสอน
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
เท่าท่ีควร
เนื่องจากติด
สถานการณ์โค
วิด ท าให้หยุด
เรียนไปบ้าง  

ฝ่ายส่งเสริม
และสวัสดิการ
สังคม ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

     
 
 
 

94,182 
(ติดตามคร้ังที่2) 
(รวม 144,832) 

 

 
 

64.82 

(รวม 99.68) 

สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 
ผลการด าเนินงาน 
-ด าเนินการตามหลักสูตรทบทวนความรู้
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่าง
ยั่งยืน ในวันที่ 7-8 กันยายน 2565 ณ 
หอประชุมเทศบาลต าบลสามแยก และ
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
-นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
สมแยก จ านวน 120 คน  
-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จ านวน 15 คน 
ปัญหา-อุสรรค ไม่มี 

แต่ก็ได้รับ
ความร่วมมือ
ด้วยดีจาก
ผู้สูงอายุ 
 

ฝ่ายส่งเสริม
และสวัสดิการ
สังคม ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2. โครงการส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

150,000 100,000 
(โอนเพ่ิมครั้งที่ 
7/2565 เมื่อ
วันที่ 28 
เมษายน 2565 
จ านวน 
100,000 รวม 
200,000 บาท 

199,540 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 
 

99.54 ผลการด าเนินงาน 
-ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการน า
หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแบบเกษตรทฤษฎี
ใหม่) ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ 
หอประชุมเทศบาลต าบลสามแยก และ
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
-ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสามแยก 
จ านวน 42 คน คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน จ านวน 18 คน 
ปัญหา/อุปสรรค งบประมาณไม่
เพียงพอจึงมีการโอนงบประมาณเพ่ิม 

 ฝ่ายส่งเสริม
และสวัสดิการ
สังคม ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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    2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

100,000 30,000 - - ผลการด าเนินงาน 
- งดการจัดกิจกรรม 
ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 
2019 (โควิด-19) ยังคงมีการแพร่
ระบาดเพ่ิมข้ึน ประกอบกับพ้ืนที่จัดงาน 
ประเพณีลอยกระทงเป็นพื้นที่เสี่ยงตาม
ประกาศอ าเภอเลิงนกทา เรื่องมาตรการ
การเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 
2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2564 เทศบาลฯ พิจารณา
เห็นว่าเพ่ือเป็นไปตามประกาศของ
อ าเภอเลิงนกทา และลดการเสี่ยงต่อการ
แพร่โรค เห็นควรงดการจัดงาน 

- กองการศึกษา 

2. โครงการจัดงานประเพณี
ท าบุญตักบาตรเทโวโรหนะ 

10,000 10,000 9,995 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 

99.95 ผลการด าเนินงาน 
1.เทศบาลต าบลสามแยกได้ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสามแยก ก าหนดจัดงาน
ขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2564  
 

ประชาชน
ออกมาใส่
บาตรเป็น
จ านวนมากก็
จริงแต่ก็น้อย
กว่าปีที่ผ่านมา 

กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

      2.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตตาม
เส้นทาง มีประชาชนออกมาท าบุญตัก
บาตรเป็นจ านวนมาก ยอดบริจาครวม
ทั้งสิ้น 30,140 บาท และได้ถวายวัด
ต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ถวายวัดทรัพย์สมบูรณ์ 2,000 บาท 
2) ถวายวัดพิทักษ์วนาราม 7,000 บาท 
3) ถวายวัดพรสวรรค์ 7,000 บาท 
4) ถวายวัดป่าเลิงจิตวิเวก 7,000 บาท 
5) ถวายวัดเขมไชยาราม 7,140 บาท 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค  

เท่าท่ีสังเกตุ
พระสงฆ์และ
เหล่ารุกข
เทวดาออกรับ
บณิฑบาตช้า
เพราะรอ
ขบวนท าให้
ประชาชนที่มี
ภารกิจไม่
สามารถรอได้ 

 

3. โครงการจัดงานสักการะท่าน
ท้าวสหัมบดีพรหม 

10,000 10,000 10,000 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 

100 ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 17-19 มกราคม 2565 ประกอบ
พิธีอัญเชิญองค์ท่านท้าวมหาพรหม
ประทับ ประชาชนออกมาร่วมสักการะ
ท่านท้าวมหาพรหม พระภิกษุสงฆ์ 
จ านวน  16 รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น 
จ านวน 3 คืน และประกอบพิธีถวาย
เครื่องสักการะเครื่องบวงสรวง ถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 16 รูป 
พร้อมเครื่องไทยธรรม และการร าถวาย
สักการะประกอบด้วย นางร า 16 คน 
และกลองยาว 1 วง ร าถวายหน้าศาล 
 

การจัดงานใน
ปีนี้จัดได้ดี
ถึงแม้จะมีผู้
มาร่วมงาน
น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา
เนื่องจาก
สถานการณ์โค
วิดก็ตาม  ถ้า
สถานการณ์ดี
ขึ้นอยากให้
ประชาสัมพัน
ธ์เชิญชวนมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

4. โครงการจัดงานประเพณีบุญ
เบิกบ้าน 

10,000 10,000 10,000 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 

100 ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลสามแยก ร่วมกับชุมชน
ในเขตเทศบาลทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้
ก าหนดจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน 
ประจ าปี 2565 ซึ่งเป็นประเพณีของ
ชาวไทยอีสานที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อ
กันมาเป็นประจ าทุกปีในวันขึ้น 3 ค่ า
เดือน 3 โดยมีกิจกรรมดังนี้วัน
พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
เวลา 18.00 น. เจริญพระพุทธมนต์
เย็น น ากรวด หิน ทราย มาร่วม
ประกอบพิธีปลุกเสก 
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  
เวลา 07.00 น. ท าบุญตักบาตรและ
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ น า
กระทงหน้าวัวมาประกอบพิธีแผ่เมตตา
แก่สรรพสัตว์ 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 

ด้วยสถานการณ์
โควิดท าให้
เทศบาลต้องลด
กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชและส่วน
ราชการหลาย
กิจกรรมลดลง
เช่น การจัดการ
แสดงโปงลาง,
การแสดงสินค้า
โอท็อป  
ถ้าสถานการณ์ดี
ขึ้นเสนอให้
ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวน
ประชาชน
มาร่วมกิจกรรม
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญ
คูณลาน 

50,000 50,000 - - ผลการด าเนินงาน 
-งดการจัดกิจกรรม 

- กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

6 โครงการจัดงานประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ 

10,000 10,000 9,945 
(ติดตามคร้ังที่1) 

99.45 ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลสามแยกได้ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสามแยก ก าหนดจัดงาน 
วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนออก
มาร่วมท าบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่เป็น
จ านวนมาก 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 

- กองการศึกษา 

7. โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ วันครอบครัวและ
วันผู้สูงอายุ 

100,000 30,000 
โอนเพิ่มครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.
65 จ านวน
20,000 บาท 
รวม 50,000 
บาท 

50,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

100 ผลการด าเนินงาน 
1.เทศบาลได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสามแยก ก าหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 
13 เมษายน 2565  
2.พิธีบวงสรวงเจ้าปู่ ณ.ศาลเจ้าปู่ บ้าน
เจริญผล หมู่ 13 
3.พระสงค์ประกอบพิธีทางศาสนา 25 
รูป ออกบิณฑบาตพร้อมถวายภัตตาหาร
เช้าแด่พระสงฆ์ 
4.สรงน้ าพระ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ที่มาร่วมงาน 250 คน  
5.มีขบวนแห่ และพิธีสรงน้ าพระพุทธรูป
ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
ปัญหาอุปสรรค์ ไม่มี 

- กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเทศบาลต าบลสาม
แยกต้านยาเสพติด 

100,000 50,000 50,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

100 ผลการด าเนินงาน 
1.มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งชันในครั้งนี้
จ านวน 12 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย 
ท าการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-18 
กันยายน  2565 ณ สนามกีฬาหน้า
ที่ว่าการอ าเภอเลิงนกทา  
2.สรุปผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ มาลีสา&เสี่ยเปาFTกุดแห่ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ SSKSS ศรี
สะเกษ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ได้แก่ บางนา+พระประแดง 
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

- กองการศึกษา 

9 โครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

100,000 50,000 50,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

100 ผลการด าเนินงาน 
1.เทศบาลต าบลสามแยกได้ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสามแยก ก าหนดจัดงาน
ขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ 
ตลาดสดเทศบาลต าบลสามแยก 
2.ประชาชนมาร่วมท าบุญงานประเพณี
วันเข้าพรรษา ประมาณ 500 คน 
3.ยอดบริจาค 8,,400 บาท แบ่ง
ออกเป็น 4 วัด ๆ ละ 2,100 บาท เพ่ือ
ถวายให้วัดในเขตเทศบาลต าบลสามแยก
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในวัด เช่น ค่าน้ า ค่า
ไฟฟ้า เป็นต้น 
ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

- กองกรศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

10 โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีสามัคคี 4 หมู่บ้าน 

100,000 80,000 79,995 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

99.99 ผลการด าเนินงาน 
1.ก าหนดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 
8-9 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬา
หน้าที่ว่าการอ าเภอเลิงนกทา 
2.นักกีฬาเข้าร่วม จ านวน 204 คน  
3.มีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่
ฟุตบอลชาย ฟุตบอลยุวชนอายุ 12 ปี 
เซปักตะกร้อชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เป
ตองชาย-หญิง 
4.ผลการแข่งขัน 
-ชนะเลิศฟุตบอลชาย ได้แก่บ้านเจริญ
ผล 
-ชนะเลิศฟุตบอลยุวชนอายุ 12 ปี ได้แก่
บ้านสามแยก และบ้านภูดิน 
-ชนะเลิศวอลเล่ย์บอลหญิง ได้แก่ บ้าน
เจริญผล 
-ชนะเลิศเซปักตะกร้อชาย ได้แก่ บ้าน
เจริญผล 
-ชนะเลิศเปตองชาย ได้แก่ บ้านภูดิน 
-ชนะเลิศเปตองหญิง ได้แก่ บ้านภูดิน 

- กองการศึกษา 
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2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

10,000 5,000 
โอนเพิ่มจ านวน  
37,500 บาท 
รวม 42,500 

42,050 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

98.90 ผลการด าเนินงาน 
ได้ด าเนินการจัดซื้อธงชาติและธง
สัญลักษณ์เพ่ือน าไปประดับตกแต่ง
สถานที่ด้านหน้าศูนย์ราชการอ าเภอและ
รั้วรอบอาคารส านักงานเทศบาล ,จัดโต๊ะ
หมู่บูชา และจัดสถานที่ลงนามถวายพระ
พรด้านหน้าอาคารส านักงานเทศาล  
ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

- ส านักปลัด 

2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

30,000 30,000 
(โอนเพิ่มจ านวน 
75,200 บาท 
รวม 105,200 
บาท) 

82,100 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

80.23 ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลได้ตกแต่งสถานที่ การจัด
สถานที่ลงนามถวาพระพร การจัดโต๊ะ
หมู่บูชา การจัดซื้อธงชาติ ตราสัญลักษณ์ 
โดยผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด้วยดี 

- ส านักปลัด 

3 โครงการจัดงานวันฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระราชินี 3 
มิถุนายน 

30,000 20,000 14,700 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

73.50 ผลการด าเนินงาน 
-ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2565 
-เทศบาลได้ด าเนินการประดับตกแต่ง
สถานที่ การจัดสถานที่ลงนามถวายพระ
พร การจัดโต๊ะหมู่บูชา โดยผลส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

- ส านักปลัด 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 30,000 29,330 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

97.76 ผลการด าเนินงาน 
-ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2565 ณ หอประชุมเทศบาลต าบลสาม
แยก กิจกรรมประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีอ่านสารวันเทศบาล การ
มอบเกียรติบัตรแก่พนักงาน  ประกาศ
เจตจ านงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
โดยผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

- ส านักปลัด 
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3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2565 

50,000 25,000 24,792 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 

99.17 ผลการด าเนินงาน 
-ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนบริเวณ
หน้าศูนย์ราชการ อ.เลิงนกทา ระหว่างวันที่ 29 
ธันวาคม 2564  - วันที่ 4 มกราคม 2565 
-ไม่มีอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในเขตเทศบาล
ต าบลสามแยกในช่วง 7 วันอันตราย 
ปัญหา/อุปสรรค 
-เจ้าหน้าที่ อปพร. มีจ านวนน้อย และส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงท าให้ท างานล าบากในการจัดเวรยาม 
 
 

เพ่ิม
ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้
ประชาชนร่วม
สมัครเป็นอพปร. 
ประจ าเทศบาล 
และจัดหาเครื่อง
แต่งกายครบชุด
เพ่ือความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2565 

25,000  10,000 9,546.50 
(ติดตามคร้ังที่2) 

 

95.46 ผลการด าเนินงาน 
-ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน บริเวณ
หน้าศูนย์ราชการ อ.เลิงนกทา ระหว่างวันที่11 
เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565  
-ในห้วง 7 วันอันตราย มีกการเกิดอุบัติเหตุ 
จ านวน 1 ครั้ง และบาดเจ็บ 2 ราย เขต
เทศบาลต าบลสามแยก 
ปัญหา/อุปสรรค 
เจ้าหน้าที่ อปพร. มีจ านวนน้อย และส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง ท าให้ท างานล าบากในการจัดเวร
ยาม 

- งานป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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3.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

70,000 70,000 - - ผลการด าเนินงาน 
- งดการจัดกิจกรรม 
ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด-19) 
ยังคงมีการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่
จัดงาน เป็นพื้นที่เสี่ยงตามประกาศอ าเภอเลิงนก 
ทา เรื่องมาตรการการเร่งด่วนในการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด 2019 (โควิด-19) ลงวนัที่ 8 พฤศจิกายน 
2564 เทศบาลฯ พิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นไป
ตามประกาศของอ าเภอเลิงนกทา และลดการ
เสี่ยงต่อการแพร่โรค เห็นควรงดการจัดงาน 

- กองการศึกษา 

2. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลเลิงนก
ทา 

2,952,600 2,952,600 1,456,350 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 

49.32 

 

ผลการด าเนินงาน  
ด าเนินการผลักเงินค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน
อนุบาลเลิงนกทา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 ถึง 25 มีนาคม 2565 ดังนี้ 
-งวดที่ 1 เด็กนักเรียน จ านว 694 คน ๆ ละ 21 
บาท เป็นเงิน 728,700 บาท 
-งวดที่ 2  เด็กนักเรียน จ านวน 693 คน ๆ ละ 
21 บาท เป็นเงิน 727,650 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,456,350 บาท  
-เด็กนักเรียนได้กินอาหารกลางวันครบทุกคน 
และมีพัฒนาการสมวัย 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 

เสนอให้
ตรวจสอบก ากับ
และติดตามการ
จัดหาอาหาร
ให้กับเด็กให้
ได้รับประทาน
อาหารครบ 
และได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

    1,420,650 
(ติดตามคร้ังที่2) 

(รวม 
2,877,000 

 

48.11 

(รวม 97.43) 

ผลการด าเนินงาน  
ด าเนินการผลักเงินค่าอาหารกลางวันให้
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ระหว่างวันที่ 17 
พฤษภาคม 2565 ถึง 12 ตุลาคม 2565 
ดังนี้ 
งวดที่ 3 เด็กนักเรียน จ านวน 677 คน ๆ ละ 
21 บาท เป็นเงิน 710,850 บาท 
งวดที่ 4 เด็กนักเรียน จ านวน 676 คน ๆ ละ 
21 บาท เป็นเงิน 709,800 บาท  
รวมเป็นเงิน 1,420,650 บาท  
เด็กนักเรียนได้กินอาหารกลางวันครบทุกคน 
และมีพัฒนาการสมวัย 
ปัญหา/อุปสรรค์  ไม่มี 

- กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพิทักษ์วนา
ราม 

245,600 133,770 
(โอนเพิ่ม ครั้งที่  
13 เมื่อวันที่ 9 
ส.ค.65 
จ านวน
15,624 บาท 
รวม 
149,394 
บาท) 

55,419 
(ติดตามคร้ังที่1) 
 

37.09 
 

ผลการด าเนินงาน 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม 
จ านวน 27 คน ได้กินอาหารกลางวันครบทุก
คน และมีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ปัญหา/อุปสรรค 
ในพ้ืนที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ได้ปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินการให้มีความเหมาะสม 

เสนอให้
ตรวจสอบก ากับ
และติดตามการ
จัดหาอาหาร
ให้กับเด็กให้
ได้รับประทาน
อาหารครบ 
และได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

    85,302 
(ติดตามคร้ังที่2) 

(รวม  140,721) 
 

57.09 
 

(รวม 94.18) 

ผลการด าเนินงาน 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม 
จ านวน 29 คน ได้กินอาหารกลางวันครบทุก
คน และมีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2565-เดือนกันยายน 2565 
ปัญหา/อุปสรรค์ 
ในพ้ืนที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ได้ปรับปรุงรูปแบบ
การด าเนินการให้มีความเหมาะสม 

  

4. อาหารเสริม(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์
วนารามและโรงเรียน
อนุบาลเลิงนกทา 

1,488,302 1,482,203 
 

337,824 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 
 
 
 
 
 

 
 

22.79 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนารม 
จ านวน 27 คน ได้รับอาหารเสริม(นม) ใน
การพัฒนาร่างกายและสติปัญญาครบทุกคน 
โดยได้เบิกจ่ายไปแล้ว ดังนี้ 
งวดที่ 1 จ านวน 6,334.20 บาท 
งวดที่ 2 จ านวน 6,334.20 บาท 
-เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 
จ านวน 694 คน ได้รับอาหารเสริม(นม) ใน
การพัฒนาร่างกายและสติปัญญาครบทุกคน 
โดยได้เบิกจ่ายไปแล้ว ดังนี้ 
งวดที่ 1 จ านวน 162,,577.80 บาท 
งวดที่ 2 จ านวน 162,577.80 บาท 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 
 

แจ้งคุณครูให้
ก าชับผู้ปกครอง
ให้ลูกหลานดื่ม
นมตามท่ีทาง
โรงเรียนแจกให้ 

กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

    1,112,004 
(ติดตามคร้ังที่2) 

(รวม 1,449,828) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

74.77 
 

(รวม 97.56) 

ผลการด าเนินงาน  
1.เทศบาลได้ด าเนินจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาค
เรียนที่ 2/2564 และได้เบิกจ่ายของงวดที่ 3-
5  เรียบร้อยดังนี้ 
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดพิทักษ์วนาราม จ านวน 
26 คน เป็นเงิน 14,936.20 บาท 
1.2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จ านวน 693 
คน เป็นเงิน 379,348.20 บาท 
2.ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ด าเนินการ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดังนี้ 
2.1..ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม 
จ านวน 29 คน เป็นเงิน 29,481.40 บาท 
2.2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 677 คน เป็น
เงิน 688,238.20 บาท 
3.เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ในการ
พัฒนาร่างกายและสติปัญญาครบทุกคน ตั้งแต่
วันที่ 10 มิถุนายน -23 ธันวาคม 2565 รวม 
130 วัน 

- กองการศึกษา 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
พิทักษ์วนาราม 

20,000 4,000 4,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 ผลการด าเนินงาน 
1.เทศบาลต าบลสามแยกได้จ่ายเงินสดเพ่ือจ่าย
ให้กับผู้ปกครองเพ่ือน าไปเลือกซ้ืออุปกรณ์การ
เรียน เช่นสีเทียน สีน้ า ดินน้ ามันไร้สารพิษ 
2.ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์
วนาราม ที่มีอายุ 3-4 ปี จ านวน 20 คน ได้รับ
อุปกรณ์การเรียน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2565  

- กองการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรีนน) 

20,000 4,000 4,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 ผลการด าเนินงาน 
1.เทศบาลต าบลสามแยกได้จัดซื้อหนังสือ
เสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านส่งเสริมกระบวนการคิด 
คุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมฯให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม ที่
มีอายุ 3-4 ปี จ านวน 20 คน เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 
ปัญหา/อุปสรรค์  ไม่มี 

- กองการศึกษา 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
พิทักษ์วนาราม 

49,300 44,200 44,200 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 ผลการด าเนินงาน 
1.เทศบาลต าบลสามแยกได้จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน เช่น ดินน้ ามัน ตัวต่อ ชุดร้อย
เชือก บทบาทสมมุติเพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
ปัญหา/อุปสรรค์  ไม่มี 

- กองการศึกษา 

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
เครื่องแบบนักเรียน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
พิทักษ์วนาราม 

20,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 ผลการด าเนินงาน 
1.เทศบาลต าบลสามแยกได้จ่ายเงินสดเพ่ือ
จ่ายให้กับผู้ปกครองเพ่ือน าไปเลือกซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน 
2.ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์
วนาราม ที่มีอายุ 3-4 ปี จ านวน 20 คน 
ได้รับเครื่องแบบนักเรียน เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2565 

- กองการศึกษา 
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           3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การล้างตลาดสด
เทศบาลต าบลสามแยก 
ตามหลักสุขาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

17,000 17,000 17,000 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 
 

100 จัดซื้อวัสดุเพ่ือไว้ใช้ในการท าความสะอาดตลาด
สดเทศบาลต าบลสามแยก เดือนละ 1 ครั้ง 
และได้รอบนี้ได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 6 
ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือน
มีนาคม 2565 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 

เสนอให้ล้างท า
ความสะอาด
จากเดือนละ 1 
ครั้ง เป็น 2 ครั้ง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนพิทักษ์สามัคคี 
 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนภูดิน 1 หมู่ที่ 12 
 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

4 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนภูดิน 2 หมู่ที่ 12 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนสามแยกหมู่ท่ี 1 
 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 
12 
 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

7 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนพรสวรรค์1 หมู่ที่ 
11 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนเจริญผลหมู่ที่ 13 
 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนตลาดสดเทศบาล 
หมู่ที่ 13 
 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

10 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 
2565 ชุมชนเจริญผล 
หมู่ที่ 13 

8,000 8,000 8,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 
2565 ชุมชนพรสวรรค์
1 หมู่ที่ 11 

8,000 8,000 8,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 
2565 ชุมชนสามแยก 
หมู่ที่ 1 

8,000 8,000 8,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

13 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 
2565 ชุมชนภูดิน1 
หมู่ที่ 12 

8,000 8,000 8,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

14 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนตลาดสดเทศบาล 
หมู่ที่ 13 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนพรสวรรค์1 หมู่ที่
11 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

16 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนเจริญผล หมู่ที่13 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

17 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนพรสวรรค์2 หมู่ที่
11 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

18 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนพิทักษ์สามัคคี
พัฒนา หมู่ที่ 1 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

19 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนภูดิน1 หมู่ที่12 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

20 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนภูดิน2 หมู่ที่12 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 2565 
ชุมชนสามแยก หมู่ที่1 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 
22 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ปีงบประมาณ 
2565 ชุมชนพิทักษ์
สามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 1 

8,000 8,000 8,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

23 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ปีงบประมาณ 
2565 ชุมชนตลาดสด
เทศบาล หมู่ที่ 13 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

24 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ปีงบประมาณ 
2565 ชุมชนพรสวรรค์ 
2 หมู่ที่11 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

25 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ปีงบประมาณ 
2565 ชุมชนภูดิน 2 
หมู่ที่12 

6,000 6,000 6,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 อุดหนุนชุมชนวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 
26 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ปี 2565 

25,200 25,200 25,200 
(ติดตามคร้ังที่2) 

100 ด าเนินการวันที่ 8 กันยายน 2565 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

27 โครงการรณรงค์สร้าง
การรับรู้และส่งเสริมการ
สร้างวินัย “แยกก่อน
ทิ้ง” และหลัก 3 ช (ใช้
น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้
ใหม่ ปีงบประมาณ 
2565  

60,000 60,000 965 
(ติดตามคร้ังที่2) 

1.61 -จัดซื้อถังสาธิตการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน 
-จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 
-ให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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  3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

300,000 258.300 85,000 
(ติดตามคร้ังที่1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 
(รวม 204,000) 

30.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.07 
 

(รวม 76.98) 

ผลการด าเนินงาน 
จ้างลูกจ้างแบบจ้างเหมา จ านวน 2 คน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 กันยายน 
2565 เพ่ือท าหน้าที ่1.จัดท าแผนที่แม่บท
เพ่ือใฃ้ในการส ารวจข้อมูลภาคสนามได้ 2.
ด าเนินการทางภาคสนามเพ่ือจัดเป็น
ฐานข้อมูลในการวางแผนในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ท าให้ได้ข้อมูลที่ ครบถ้วน 3.สามารถ
เชื่อมฐานข้อมูลรูปแบบแปลงท่ดินที่ได้รับจาก
กรมท่ีดินเขา้สู่โปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์LTAXGIS และจัดท า
แผนที่แม่บทในการจัดเก็บรายได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
ประชาชนให้ข้อมูลไม่ตรงจริงแจ้งอายุสิ่งปลูก
สร้างไม่ถูกต้องท าให้ค านวณภาษีคลาดเคลื่อน 
ผลการด าเนินงาน 
พนักงานจ้างเหมาสามารถส ารวจข้อมูล
ภาคสนามและจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาล
ต าบลสามแยกได้ตามเป้าหมาย 
ปัญหา/อุปสรรค 
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ส ารวจข้อมูลภาคสนามและระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

ตรวจสอบข้อมูล
จากทะเบียน
ราษฎร์ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

กองคลัง 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
ด าเนินการครั้งน้ี 

ร้อยละของงบฯ 
ที่ใช้ด าเนินการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 

ข้อ 
เสนอแนะ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

2 โครงการเทศบาลสัญจร
พบประชาชน 

50,000 15,000 14,182 
(ติดตามคร้ังที่2) 

94.54 ผลการด าเนินงาน 
ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 19-22 กันยายน 
2565 ณ หมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้ง 4 หมู่บ้าน 
โดยการน าบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบออก
ให้บริการประชาชนพร้อมทั้งความรู้ในด้านต่าง 
ๆ แก่ประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น 
– 20.30 น ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน ผล
การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

- ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานลูกจ้าง
เทศบาล 

350,000 200,000 169,000 
(ติดตามคร้ังที่2) 

84.50 ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลสามแยกได้จัดโครงการฝึกอบรม
ฯ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร 
สมชิกสภาเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล 
และเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลบ้านด่าน 
และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอศิริน
ธร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยผลการด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

- ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


