
 
ค าแถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบาย 

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

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   2560   ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  เมื่อ
วันที่  6  ธันวาคม  2556  ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้นภายใต้  วิสัยทัศน์ส่วนตนในการพัฒนา  “เต็มใจ
ให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไวทันเวลา  มุ่งพัฒนาต าบล”  และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบลที่ว่า   “โครงสร้าง
พ้ืนฐานครบครัน  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง” 
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นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
      ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  6  ด้าน  ดังต่อไปนี ้

 
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 
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 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  2560 
1.  นโยบายด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  ผลงานมีดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร ม. 6 (จากนานายสน  สุขล้อม ถึง ห้วยโคก
เพชร  ม.6)  จ านวนงบประมาณ  200,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคติม  ม.2  (จากหนองโชง ถึง ถนนเส้นหลัก) จ านวน 
งบประมาณ  200,000  บาท 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตระแสง ม.1  (ซอยบ้านนางโกบ  กองสุข) จ านวนงบประมาณ   
48,000  บาท 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตระแสง  ม.1  (ซอยบ้านนางคิด  ฤกษ์ไชย) จ านวนงบประมาณ   
33,000  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโก ม.8  (จากบ้านนายลิ้น  บุญยงค์ ถึง ทุ่งนา) จ านวน 
งบประมาณ  78,000  บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโก ม.8  (ซอยบ้านนายบัญชา  หวังดี)  จ านวน
งบประมาณ  100,000  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเตาะ ม.11 (จากโค้งประปา ถึง บ้านนางเทียน     
จันทขันมา)  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทนง  ม.7  (จากบ้านนายเชม  กองสุข ถึง หนองใต้)  
จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทนง  ม.7  (จากบ้านนายเพียง  มุ่งมี ถึง ประปาหมู่บ้าน) 
จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไปรเวง ม.12  (จากบ้านนางสุวรรณา  แถบศรี ถึง บ้าน
นายประสงค์  ศรีประโคน) จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไปรเวง ม.12  (รอบนอกหมู่บ้านป่าเสม็ด) จ านวน
งบประมาณ   220,000   บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสม็ด  ม.10  (จากบ้านสวายกอง ถึง หนองน้ าบ้าน
สวายกอง)  จ านวนงบประมาณ  200,000  บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้าน ม.4 บ. (จากสวนนางนาสารัตน์  สิทธิศรี ถึง บ้าน
นางพิมพา  เกิดกล้า) จ านวนงบประมาณ  144,000  บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้าน  ม.4  (จากสวนนายรัมย์  หวังดี ถึง ถนนใหญ่)  
จ านวนงบประมาณ  35,000  บาท 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้าน ม.4  (จากถนนเส้นหลัก ถึง บ้านนายสวัสดิ์       
ศิริส าราญ)  จ านวนงบประมาณ  99,700  บาท 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง  ม.1 จ านวนงบประมาณ      
100,000  บาท 

17. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง  ม.1    จ านวนงบประมาณ     
100,000  บาท 
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18. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านอังกรวง ม.5  (คุ้มบ้านโคกอาวงศ์)  จ านวนงบประมาณ  
100,000  บาท 

19. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน อบต.ตระแสง   จ านวนงบประมาณ  
300,000  บาท 

20. โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง ม.1  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
21. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเสม็ด ม.10  จ านวนงบประมาณ  100000  บาท 
22. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตระแสง)             

จ านวนงบประมาณ   75,000  บาท 
 23. โครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง   จ านวนงบประมาณ       
100,000  บาท 
 24. โครงการเทลานคอนกรีตหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง  จ านวนงบประมาณ    
100,000  บาท    
 25. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักบ้านรุ่งฤษี ม.9 (จากบ้านนางส ารวม  บุตรโสภา ถึง ศาลากลาง 
หมู่บ้าน)  จ านวนงบประมาณ   165,000   บาท 
 26. โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านใหม่  ม.3  (จากบ้านนายดาว  บุญสุข  ถึง สี่แยกหมู่ที่  3)  จ านวน
งบประมาณ  70,000  บาท 
 27. โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกบ้านโคกเพชร ม.6  (จากสวนนายเกษม  งามคงถึงบ้านขาม) 
จ านวนงบประมาณ  98,900  บาท 
 28. โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านโชคติม  ม.2  (ถนนคันล าห้วยบ้านโชคติม)  จ านวนงบประมาณ  
99,200  บาท 
 29. โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกบ้านตาเตาะ ม.11   (จากนานางวิไล  ท้าวไทยชนะ  ถึง  หนองตา
เมียงใหญ)่  จ านวนงบประมาณ  98,900  บาท 
 30. โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกบ้านอังกรวง ม.5  (จากถนนคุ้มโคกตาพรหม ถึง บ้านนายเรียน  
จิตเย็น)   จ านวนงบประมาณ  43,000  บาท 
 31.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร  ม.6  จ านวนงบประมาณ  21,000  บาท 
 32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเสม็ด  ม.10  (คุ้มสวายกอง)  จ านวน
งบประมาณ  100,000  บาท 
 33.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเสม็ด  ม.10  งบประมาณ   100,000  บาท 
 34.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมทางหมู่บ้าน บ้านตระแสง  ม.1  งบประมาณ   60,000  บาท 
 35.  โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถด้านข้างสนามฟุตบอล บ้านตระแสง ม.1  งบประมาณ   
100,000  บาท 
 36.  โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา (ด้านหลัง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง งบประมาณ   
100,000  บาท 
 37.  โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตระแสง งบประมาณ  90,000  บาท 
 38.  โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่  หมู่ที่  3   งบประมาณ  100,000  บาท 
 39.  โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน  บ้านใหม่  หมู่ที่  3  งบประมาณ  100,000  บาท   
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 40.  โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ตระแสง  งบประมาณ  100,000  บาท   
 41.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับ  
หมู่ที่  5  บ้านอังกรวง  งบประมาณ  87,290  บาท 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  4,365,990  บาท 
           (สี่ล้านสามแสนหกหม่ืนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

 
       2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ผลงานมีดังนี้ 
   - ไม่มี – 
 
       3.  นโยบายด้านคณุภาพชีวิตและสังคม  ผลงานมีดังนี้ 

1.  โครงการฝึกอบรมป้องกันปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพใจแก่ผู้ผู้สูงอายุต าบลตระแสง จ านวน    
     งบประมาณ  100,000  บาท 
2.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวนงบประมาณ  210,000  บาท 
3.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวนงบประมาณ  9,126,000  บาท 
4.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวนงบประมาณ  2,419,900  บาท 
5.  โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  จ านวนงบประมาณ  400,000  บาท 
6.  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวนงบประมาณ  50,000  บาท 
7.  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค – บริโภค จ านวนงบประมาณ  5,000  บาท   
8   โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ จ านวนงบประมาณ  50,000  บาท 
9. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ  จ านวนงบประมาณ  50,000  บาท 
10. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  จ านวนงบประมาร  50,000  บาท 
11. โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนต าบลตระแสง  จ านวนงบประมาณ  50,000  บาท 
12. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ านวนงบประมาณ  60,000  บาท 
13. โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน  (อุดหนุนเหล่า   
      กาชาดจังหวัดสุรินทร์)  จ านวนงบประมาณ  10,000  บาท            
14. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขต  อบต.  จ านวนงบประมาณ  120,000  บาท 
15. สมทบทุนกองทุนสวัสดิการต าบลตระแสง  จ านวนงบประมาณ  50,000  บาท 
16. ส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน สาธารณภัยต่างๆ หรือตามความจ าเป็น  จ านวนงบประมาณ  

300,000  บาท 
รวมยุทธศาสตร์ที่  3  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  13,050,900  บาท 
   (สิบสามล้านห้าหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  

        4.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  ผลงานมีดังนี้ 
 1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  งบประมาณ  100,000  บาท   
 2.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตระแสง  งบประมาณ  100,000  บาท   
 3.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง  งบประมาณ  100,000  บาท  
 4.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก  งบประมาณ  100,000  บาท  
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5.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  งบประมาณ  943,800  บาท 
 6.  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

7.  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
                   รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,543,800  บาท 
    (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

        5.  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีผลงานดังนี้ 
  1.  โครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ (หนองสิม) บ้านรุ่งฤษี หมู่ที่ 9  จ านวนงบประมาณ  

50,000  บาท    
  2.  โครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ (รั้วรอบ อบต.)  จ านวนงบประมาณ  59,000  บาท    

         รวมยุทธศาสตร์ที่ 5  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  109,000  บาท 
     (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

 
        6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ผลงานมีดังนี้ 

 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถบัสด้านข้างอาคารที่ท าการ อบต.ตระแสง งบประมาณ   
500,000  บาท   
 2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าหอประชุม อบต.ตระแสง  งบประมาณ   100,000  บาท 
 3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมเทพ้ืนคอนกรีตโรงจอดรถด้านข้างอาคารที่ท าการ อบต.ตระแสง  
จ านวนงบประมาณ  200,000  บาท 

4. โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  จ านวนงบประมาณ  
100,000  บาท 
 5. โครงการเทพ้ืนคอนกรีตรอบอาคารหอประชุม อบต.ตระแสง  จ านวนงบประมาณ  96,000 บาท 

            รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  996,000  บาท 
     (เก้าแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2560 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคติม หมู่ที่ 2  (จากบ้านนางรอง  ใจมั่น ถึง คลอง

ชลประทาน)  จ านวนงบประมาณ  197,600  บาท 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่  3  (จากถนนเส้นหลัก ถึง บ้านนายเย้ย  

มาลาทอง)  จ านวนงบประมาณ  202,300  บาท 
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้าน  หมู่ที่ 4  (ถนนรอบหมู่บ้าน)  จ านวนงบประมาณ  

154,400  บาท 
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  6  (จากสวนนายเสือย  สุขล้อม ถึง 

ห้วยโคกเพชร)  จ านวนงบประมาณ  149,600  บาท 
5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทนง  หมู่ที่  7  (จากบ้านนายสมพงษ์  เศษจันทร์  ถึง 

หนองตะวันออก)  จ านวนงบประมาณ  197,600  บาท 
6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตะโก หมู่ที่  8  (จากทางไปวัดมงคลรัตน์เชื่อมต่อ

เส้นทางเดิมหน้าบ้านนายตึด  สายสอน)  จ านวนงบประมาณ  124,500  บาท 
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7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งฤษีหมู่ที่  9  (จากหนองกกถึงสามแยกบ้านโคกกลัน) 
จ านวนงบประมาณ  71,600  บาท 
 8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่  10  (จากสามแยกบ้านเสม็ด  หมู่ที่  10   
ต.ตระแสง ถงึ บ้านระไซร์ หมู่ที่  15  ต าบลเฉนียง) จ านวนงบประมาณ  418,600  บาท 

9.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตระแสง หมู่ที่ 1  (หน้า
โรงเรียนบ้านตระแสง)  จ านวนงบประมาณ  492,000  บาท 
 10. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านตาเตาะ หมู่ที่ 11  (จากบ้านตาเตาะ หมู่ที่ 11 ต.ตระแสง ถึง 
บ้านหนองกก หมู่ที่  11  ต.นาบัว)  จ านวนงบประมาณ  152,600  บาท 
 11. โครงการเสริมสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก บ้านอังกรวง หมู่ที่  5  (จากถนนวัดแสงธรรม 
ถึง บ้านนายสมวน  ใจมั่น)  จ านวนงบประมาณ  152,800  บาท 
 12. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านไปรเวง หมู่ที่ 12  (จากถนนเส้นหลักถึงบ้านนางวรรณสารท 
ช่อมะลิ)  จ านวนงบประมาณ  83,000  บาท 
 13.  โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านไปรเวง หมู่ที่ 12  (จากถนนเส้นหลักถึงบ้านนางผอย        
งามประจบ)  จ านวนงบประมาณ  54,300  บาท 
 14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคติม ม.2  (จากบ้านนายเคียด ชมชื่น ถึง คลอง
ชลประทาน)  จ านวนงบประมาณ  176,000  บาท 

15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้าน  ม.4  (จากบ้านนางเอย  นารีรัมย์ ถึง บ้าน  
นางเอือม  สัตบุตร)  จ านวนงบประมาณ  208,700  บาท 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอังกรวง  ม.5  (จากบ้านนางสายทอง  ยิ่งมี ถึง ส านัก
ปฏิบัติธรรมบ้านตายูง)  จ านวนงบประมาณ  167,600  บาท 

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร  ม.6  (จากบ้านนายเมย  ถวิลสุข ถึง สวน
นายสน  สุขล้อม)  จ านวนงบประมาณ  214,600  บาท 

18.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตาะ  ม. 11 (จากบ้านนายประจวบ  สมหวังได้ ถึง 
สวนนายบุญเนื่องละอองดี)  จ านวนงบประมาณ  224,900  บาท 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไปรเวง  ม.12  (จากบ้านนายส าราญ  ลายทอง ถึง 
บ้านนายทองใจ  คิดชนะ)  จ านวนงบประมาณ  224,900  บาท 

20.  โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ ม.3  (จากทางเข้าประปา ถึง ถึงสระน้ าประปาหมู่บ้าน)    
จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

21.  โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุก บ้านรุ่งฤษี ม.9  (จากบ้านรุ่งฤษี ถึง บ้านโคกกลัน)  จ านวน
งบประมาณ  350,000  บาท 

22.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกเพชร ม.6 (จากถนนลาดยาง ถึง นานางประยูร  
ดีงามเลิศ)  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 

23.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านทนง ม.7 (จากสวนนายภสุ  ธัญญาพืช ถึง          
บ้านระสีสันต์ ต.นาบัว)  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
 

  รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงิน    4,317,600     บาท   
    (สีล่้านสามแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการเงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2560 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้าน ม.4 (จากถนนเส้นหลัก ถึง บ้านนายสวัสดิ์         

ศิริส าราญ)  จ านวนงบประมาณ  99,700  บาท 
 2. โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโชคติม ม.2 (ถนนคันล าห้วยบ้านโชคติม)  จ านวนงบประมาณ  

99,200  บาท 
 3.  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโคกเพชร ม.6 (จากสวนนายเกษม  งามคง ถึง บ้านขาม)

จ านวนงบประมาณ  98,900  บาท 
 4.  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านตาเตาะ ม.11  (จากนานางวิไล  ท้าวไทยชนะ ถึง หนองตา

เมียงใหญ่)  จ านวนงบประมาณ  98,900  บาท 
 5.  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเสม็ด ม.10 จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท 
 6.  โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพ่ือใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย บ้านใหม่ ม.3  จ านวนงบประมาณ  

100,000  บาท 
 7.  โครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง ม.1 จ านวนงบประมาณ  

100,000  บาท 
  รวมงบประมาณเงินเหลือจ่ายเป็นเงิน     696,700      บาท   
              (หกแสนเก้าหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้                                                        
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 

ประจ าปีงบประมาณ  2560 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 

คณะผู้บรหิารองคก์ารบริหารสว่นต าบลตระแสง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


