
ค าแถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
ตระแสง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 

 

  กระผมนายพรเพ็ชร  สังข์จันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสงขอแถลงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  
58/5  วรรคที่ 5  และวรรคท่ี 6 

  “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย” 

  กระผมจึงขอแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตระแสง   ประจ าปีงบประมาณ   2558   ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  เมื่อ
วันที่  6  ธันวาคม  2556  ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้นภายใต้  วิสัยทัศน์ส่วนตนในการพัฒนา  “เต็มใจ
ให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไวทันเวลา  มุ่งพัฒนาต าบล”  และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบลที่ว่า   “โครงสร้าง
พ้ืนฐานครบครัน  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง                                                 
ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  6  ด้าน  ดังต่อไปนี้ 

นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
    1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง บ ารุง ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ท่อ 

รางระบายน้ า และเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดี 
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 1.3 พัฒนาและจัดท าแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค – บริโภคและการเกษตร 
2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

  2.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้ง
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

  2.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
 
 3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพและสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมทักษะความเป็นเลิศทางกีฬาเพ่ือให้เกิดความสามัคคีมีน้ าใจเป็น

นักกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบล ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล และส่งเด็ก เยาวชน 
ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
  3.5 ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
 4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
  4.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพและให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยจัดให้มี

การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่  มีความปลอดภัยพร้อมจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

  4.3 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษาให้ได้รับสารอาหารตามเกณฑ์ 

  4.4 สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.1 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตส านึกต่อ

ส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม 
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ริมทางและที่สาธารณะ 

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
  6.3 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการมากขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและ

เป็นธรรม 
  6.6 สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภา และผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรม ได้

เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
  6.7 บริการการคลังอย่างมีศักยภาพ และยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางคลัง โดยยึดหลัก    

ธรรมาภิบาล 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว ้                                                       
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 
1.  นโยบายด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  ผลงานมีดังนี้ 

            1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1 บ.ตระแสง (จากถนนเส้นหลักถึงบ้านนางสมทรง 
หมายสุข)  จ านวนงบประมาณ  47,000  บาท 

            2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1 บ.ตระแสง (จากถนนเส้นหลักถึงบ้านนางเชือบ 
     เกิดกระจาย) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

            3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1 บ.ตระแสง (จากถนนเส้นหลัก ถึง โรงงานท า
กรอบรูป) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

       4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 บ.โชคติม (จากบ้านนายหุ่น จิตเย็น ถึง
ชลประทาน) จ านวนงบประมาณ  247,000  บาท 

       5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 บ.หว้าน (จากถนนเส้นหลักถึงบ้านนายประสพ  
          อุ่นใจดี) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
      6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ม.4 บ.หว้าน(จากบ้านนายกริชฐิพงษ์ อยู่เย็นถึงบ้าน

นางนิตติยา   เกิดกล้า)  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
       7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.5 บ.อังกรวง (จากบ้านนางสายทอง ยิ่งม ีถึง ส านัก

สงฆ์บ้านตายูง)  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
       8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 บ.โคกเพชร (จากข้างก าแพงวัดโพธิ์สลาด ถึง สระ

น้ านายสมัย สุขล้อม)  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
       9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 บ.โคกเพชร (จากบ้านนางเสอม พิชนารี ถึงที่นา

นายเสนอ กางรัมย์) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
       10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8 บ.ตะโก (หน้าวัดมงคลรัตน์ถึงบ้านนายสุภี ดี

โสภา) จ านวนงบประมาณ  90,000  บาท 
       11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในซอย ม.8 บ.ตะโก (จากบ้านนางละเอียด ช่อมะลิถึงสวนนาง

นิตยา พันธุ์รัก) จ านวนงบประมาณ  98,000  บาท 
       12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.9 บ.รุ่งฤษี (ซอยบ้านนางละมัย ค าภานุช) จ านวน

งบประมาณ  100,000  บาท 
       13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.10 บ.เสม็ด(ซอยบ้านนายสายเหลี่ยม ดีทวี) 

จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
            14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.10 บ.เสม็ด (ซอยบ้านนางวาสนา ช่อมะลิ) จ านวน

งบประมาณ  98,000  บาท 
            15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.11 บ้านตาเตาะ (จากฉางข้าวถึงบ้าน                           

นายประจวบ สมหวังได้) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
       16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.11 บ.ตาเตาะ (จากสนามกีฬาหมู่บ้านถึงสวน        

นางโสะ ดีเลิศ)  จ านวนงบประมาณ  45,000  บาท 
       17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.12 บ.ไปรเวง (จากบ้านนายส าราญ ลายทองถึง

บ้านนายทองใจ คิดชนะ)  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
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           18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.12 บ.ไปรเวง(ซอยบ้านนายวิเชียร ศรีสนมาก)
จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

           19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.12 บ.ไปรเวง (รอบบ้านป่าเสม็ด) จ านวน
งบประมาณ  100,000  บาท 

      20. เสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านใหม่ (จากบ้านนายดาว บุญสุขถึงบ้าน              
นายบุญส่ง สินโสด) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

           21. เสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านใหม่ (จากบ้านนายหุน สังข์ทองถึงสนามกีฬา
หมู่บ้าน) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

           22. เสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ (จากเสาออร์เร็นถึงหนองหาร) จ านวนงบประมาณ  
59,000  บาท 

           23. เสริมสร้างถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ.อังกรวง (จากคลองชลประทานถึงนานายสวรรค์ ยิ่ง
มี) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

           24. เสริมสร้างถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านอังกรวง (จากถนนเส้นหลักถึงที่นา                  
นายกอน งามเชย) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

           25. เสริมสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านเสม็ด (จากถนนเส้นหลักถึง
บ้านนางคาน ดุจจานุทัศน์) จ านวนงบประมาณ  32,000  บาท 

           26. เสริมสร้างถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ม.11 บ.ตาเตาะ (จากบ้านนายทอง จารึกดี ไปจรดล าห้วย)  
จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

      27. วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ม.7 บ.ทนง (จากข้างบ้านนายภสุ ธัญญพืชถึงทุ่งนา)  จ านวน
งบประมาณ  100,000  บาท 

           28. ปรับปรุงซุ้มทางเข้าหมู่บ้านภายในต าบลตระแสง จ านวนงบประมาณ  64,000  บาท 
           29. ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะหรือคลองส่งน้ าสาธารณะ  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

           30. โครงการติดตั้งระบบแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมสายพาดดับ  จ านวนงบประมาณ  480,000  
บาท 

           31. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในต าบลตระแสง จ านวนงบประมาณ  200,000  
บาท 
           32. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.10 บ.เสม็ด (จากริมคลองจากบ้านสวายกอง

ถึงบ้านอ าปึล) จ านวนงบประมาณ  201,000  บาท 
            33. เสริมสร้างถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านตระแสง ถึง หมู่ที ่5 บ้านอังกรวง (จากบ้านท านบหลวงถึงวัด

ป่าแสงธรรม) จ านวนงบประมาณ  121,000  บาท 
            34. เสริมสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านตระแสง (จากถนนเส้นหลัก ไป

รอบหมู่บ้านทางทิศตะวันออกคุ้มบ้านท านบหลวง)  จ านวนงบประมาณ  131,000  บาท 
            35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.12 บ.ไปรเวง (ซอยบ้านนายคิด แก้วฝอย) จ านวน

งบประมาณ  95,000  บาท 
            36. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.11 บ.ตาเตาะ (จากสวนนายทวีศักดิ์ ศรีสุขถึง

หนองโชค) จ านวนงบประมาณ  376,000  บาท 
       37. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.10 บ.เสม็ด (จากถนนเส้นหลักถึงบ้าน  นางสีฟ้า 

ดุจจานุทัศน์)  จ านวนงบประมาณ  119,000  บาท 
       38. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.10 บ.เสม็ด (จากถนนเส้นหลักถึงบ้านนายนิธิช  

รุ่งพิริยากร)  จ านวนงบประมาณ  95,000  บาท 
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       39.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.9 บ.รุ่งฤษี (จากหนองกกถึงสามแยกไป              
บ้านโคกกลัน)  จ านวนงบประมาณ  193,000  บาท 

      40. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8 บ.ตะโก (จากบ้านนายติด สายศรถึง วัดมงคล
รัตน์) จ านวนงบประมาณ  193,000  บาท 

           41. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 บ.ทนง (จากสวนนายบุญเนื่อง ละอองดี ถึง บ้าน
นายเพียง มุ่งม)ี จ านวนงบประมาณ  131,000  บาท 

           42. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 บ.ทนง (จากบ้านนางแต ดีล้อม ถึงบ้าน    นาย
เตย ละอองด)ี จ านวนงบประมาณ  46,000  บาท 

           43. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 บ.โคกเพชร (จากบ้านโคกเพชรถึงคุ้มเปดียก)
จ านวนงบประมาณ  193,000  บาท 

 44. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 บ.โคกเพชร (จากประปาหมู่บ้านถึงวัดโพธิ์สลาด) 
จ านวนงบประมาณ  201,000  บาท 

           45. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.5 บ.อังกรวง(จากบ้านนางสอึม สมชื่อ ถึง บ้านนาย
เบือน ช่อมะลิ) จ านวนงบประมาณ  193,000  บาท 

           46. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 บ.หว้าน (ซอยบ้านนางสุเพียบ หมายถูก)จ านวน
งบประมาณ  95,000  บาท 

           47. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 บ.หว้าน (ซอยรอบนอก) จ านวนงบประมาณ   
193,000  บาท 

     48. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 บ.หว้าน (จากบ้านนายสุทัศน์ โฉมงาม ถึง สวน
นายบอน หมายถูก) จ านวนงบประมาณ  95,000  บาท 

     49. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.3 บ.ใหม ่(จากที่ดินนางยุภาพร ทราบรัมย์ถึงบ้าน
นายโล มาลาทอง) จ านวนงบประมาณ  155,000  บาท 

           50. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 บ.โชคติม (จากทางเข้าหนองโชคติมถึงหนองโชค
ติม) จ านวนงบประมาณ  46,000  บาท 

           51. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1 บ.ตระแสง (จากถนนเส้นหลักถึงบ้าน               
นางศิริพจน์ โกยรัมย์) จ านวนงบประมาณ  131,000  บาท 

           52. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1 บ.ตระแสง (จากถนนเส้นหลัก ถึงบ้านนางเสียง   
จิตเย็น)  จ านวนงบประมาณ  270,000  บาท 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  6,733,000  บาท 
       2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ผลงานมีดังนี้ 
              2.1. ปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  เป็นจ านวนเงิน 98,000 บาท 
   รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น   98,000  บาท 
        3.  นโยบายด้านคณุภาพชีวิตและสังคม  ผลงานมีดังนี้ 

3.1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพใจแก่ผู้สูงอายุต าบลตระแสง  จ านวนงบประมาณ     
100,000  บาท 

3.2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวนงบประมาณ  204,000  บาท 
3.3 โครงการจัดงานวันเด็ก  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
3.4 โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  จ านวนงบประมาณ  520,000  บาท 
3.5 ถมดินยกระดับเพ่ือเตรียมก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จ านวนงบประมาณ  174,000 บาท 
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3.6 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ านวนงบประมาณ  60,000  บาท 



3.7 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต อบต. (อสม.) จ านวนงบประมาณ  180,000  
บาท 

3.8  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขต  อบต.  จ านวนงบประมาณ  120,000  บาท 
3.9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  จ านวนงบประมาณ  50,000  บาท 
3.10 โครงการอุดหนุนสาธารณะประโยชน์เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  จ านวนงบประมาณ  10,000  

บาท 
     รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,518,000  บาท 

        4.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  ผลงานมีดังนี้ 
                 4.1  โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านตระแสง จ านวน  

งบประมาณ  30,000  บาท 
                4.2  โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ จ านวน  20,000 บาท 
                4.3  โครงการจัดท าศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุน  

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา  จ านวนงบประมาณ  30,000  บาท 
                4.4  โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 

จ านวนงบประมาณ  20,000  บาท 
                4.5  โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพชร จ านวน

งบประมาณ  20,000  บาท 
              4.6   โครงการส่งเสรมิเด็ก เยาวชน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในต าบลตระแสง จ านวนงบประมาณ  

100,000 บาท 
       4.7   ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง จ านวนงบประมาณ  

100,000  บาท 
            4.8   ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

4.9   เทพ้ืนคอนกรีตรอบตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง จ านวน
งบประมาณ  74,000  บาท 

       4.10 เทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  จ านวนงบประมาณ  
73,000  บาท 

       4.11 ก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  จ านวนงบประมาณ  
100,000  บาท 

            4.12 ก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง  จ านวนงบประมาณ  100,000 บาท 
       4.13 ปรับปรุง/ต่อเติมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง(หลังใหม่) จ านวนงบประมาณ  

100,000 บาท 
            4.14  โครงการจัดหาอาหารกลางวัน  จ านวนงบประมาณ 2,460,000  บาท 
            4.15  โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)  จ านวนงบประมาณ  1,473,480  บาท 
            4.16  ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่1-12  จ านวนงบประมาณ 100,000 บาท 
       4.17  โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง จ านวน

งบประมาณ      
                97,000  บาท 
            4.18  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  จ านวนงบประมาณ  160,000  บาท 
            4.19  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวนงบประมาณ  160,000  บาท 
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                   รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  5,317,480  บาท 



        5.  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีผลงานดังนี้ 
  -   
        6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ผลงานมีดังนี้ 

 6.1 ก่อสร้าง/ต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน  จ านวนงบประมาณ  400,000  บาท 
          6.2 ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  จ านวนงบประมาณ  100,000  

บาท 
6.3 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  จ านวน

งบประมาณ  464,000  บาท 
6.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง จ านวน

งบประมาณ  87,000  บาท 
          6.5 ก่อสร้างรั้วหน้า อบต. พร้อมประตูรั้วทางเข้าภายใน อบต. จ านวนงบประมาณ  92,000  บาท 
     6.6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมพ้ืนด้านข้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง จ านวนงบประมาณ  

84,000  บาท 
     6.7  ปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงจอดรถด้านข้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง จ านวน

งบประมาณ  100,000  บาท 
           รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,327,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

   
 


