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ค าแถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตระแสง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 

  กระผมนายพรเพ็ชร  สังข์จันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสงขอแถลงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  58/5  วรรค
ที่ 5  และวรรคที่ 6 

  “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย” 

  กระผมจึงขอแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ตระแสง   ประจ าปีงบประมาณ   2561   ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  เมื่อ
วันที่  6  ธันวาคม  2556  ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้นภายใต้  วิสัยทัศน์ส่วนตนในการพัฒนา  “เต็มใจ
ให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไวทันเวลา  มุ่งพัฒนาต าบล”  และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบลที่ว่า   “โครงสร้าง
พ้ืนฐาน    ครบครัน  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง” 
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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 เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
  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 และมีมาตรฐานเพื่อ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  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 ปรับปรุงพัฒนารายได้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างเป็นธรรมธรรม 
  6.6 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภา และผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรม ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
  6.7 บริการการคลังอย่างมีศักยภาพ และยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางคลัง โดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล 

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
                   

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกินประมาณ

การ 
หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 89,000.00 107,769.00 18,769.00 
  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 33,000.00 14,133.19 -18,866.81 
  ภาษีป้าย 30,000.00 30,560.00 560.00 

รวมหมวดภาษีอากร 152,000.00 152,462.19 462.19 
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสรุา 

2,100.00 3,482.30 1,382.30 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การพนัน 

50.00 40.00 -10.00 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีน
พาณิชย ์

1,250.00 850.00 -400.00 

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
ส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

24,500.00 26,800.00 2,300.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,900.00 31,172.30 3,272.30 
หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 3,200.00 5,100.00 1,900.00 

  ดอกเบี้ย 131,560.00 128,123.79 -3,436.21 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,760.00 133,223.79 -1,536.21 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน 10,000.00 27,000.00 17,000.00 
  ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 0.00 0.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,340.00 19,958.00 18,618.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,340.00 46,958.00 35,618.00 
หมวดภาษีจดัสรร ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์

และล้อเลื่อน 
220,000.00 327,850.59 107,850.59 

  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

7,900,000.00 9,307,614.76 1,407,614.76 

  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

2,800,000.00 2,978,251.83 178,251.83 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 50,000.00 50,873.74 873.74 
  ภาษีสุรา 1,500,000.00 0.00 -1,500,000.00 
  ภาษีสรรพสามิต 3,400,000.00 5,982,768.56 2,582,768.56 
  ค่าภาคหลวงแร ่ 50,000.00 56,297.78 6,297.78 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 50,000.00 46,738.27 -3,261.73 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 
 

500,000.00 454,338.00 -45,662.00 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ า
บาดาล 

4,000.00 1,020.00 -2,980.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,474,000.00 19,205,753.53 2,731,753.53 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

24,200,000.00 23,281,808.00 -918,192.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,200,000.00 23,281,808.00 -918,192.00 
รวมท้ังหมด 41,000,000.00 42,851,377.81 1,851,377.81 

 
 
 

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
    หมวดรายจ่าย   ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ   รวมจ่ายจริง 

งบกลาง 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 149,300.00 138,420.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,356,400.00 8,717,300.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,242,830.00 2,048,800.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 210,000.00 192,000.00 
ส ารองจ่าย 300,000.00 20,848.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 120,000.00 120,000.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

168,000.00 168,000.00 

             รวม งบกลาง        12,546,530.00        11,405,368.00 
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งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,704,427.60 2,583,865.39 
เงินอุดหนุนเอกชน 360,000.00 334,000.00 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

10,000.00 10,000.00 

 รวม งบเงินอุดหนุน          3,074,427.60          2,927,865.39 
งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

817,501.00 10,500.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ 

8,000.00 0.00 

ค่าเช่าบ้าน 187,000.00 175,000.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 124,210.00 115,080.00 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 428,670.00 147,326.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 210,000.00 92,330.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

2,573,600.00 1,747,281.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 254,300.00 157,821.85 

ค่าวัสด ุ

วัสดุส านักงาน 257,300.00 248,294.52 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 240,000.00 197,498.76 
วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000.00 62,671.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000.00 42,750.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 212,700.00 161,420.00 
วัสดุการเกษตร 50,000.00 20,877.20 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 224,700.00 149,740.00 
วัสดุอื่น 10,000.00 0.00 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,496,582.40 1,462,663.00 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 20,700.00 20,700.00 
วัสดุก่อสร้าง 100,000.00 61,830.00 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 250,000.00 233,562.67 
ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล 22,000.00 16,734.00 
ค่าบริการโทรศัพท ์ 6,000.00 3,894.80 
ค่าบริการไปรษณีย ์ 10,000.00 1,683.00 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 109,000.00 98,560.20 

     รวม งบด าเนินงาน          7,772,263.40          5,228,218.00 
งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

42,120.00 42,120.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

86,400.00 86,400.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,145,600.00 2,145,600.00 

เงินค่าตอบแทนอื่น 514,080.00 514,080.00 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 5,778,160.00 5,732,322.00 
เงินประจ าต าแหน่ง 252,000.00 251,887.00 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,515,777.00 2,503,777.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 289,742.00 271,830.00 
เงินอ่ืนๆ 84,000.00 84,000.00 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 183,480.00 183,480.00 
เงินวิทยฐานะ 17,500.00 17,500.00 

        รวม งบบุคลากร        11,950,979.00        11,875,116.00 
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 30,000.00 21,520.00 

 รวม งบรายจ่ายอ่ืน               30,000.00               21,520.00 
งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน 92,400.00 85,620.00 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 100,000.00 0.00 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 12,000.00 0.00 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5,060,400.00 1,522,640.00 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

361,000.00 88,000.00 

            รวม งบลงทุน          5,625,800.00          1,696,260.00 
                 รวมสุทธ ิ       41,000,000.00        33,154,347.39 

 

การวางแผน 
          อบต.ตระแสง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา   4  ปี   (พ.ศ. 2561-2564)  ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
          อบต.ตระแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2559  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  และแผนเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ,2 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 253 295,951,630 265 308,937,151 265 308,757,151 265 308,937,151 

ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 17 13,696,400 16 14,808,400 16 15,870,400 16 16,932,400 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

23 7,682,700 24 7,742,700 24 7,742,700 24 7,742,700 

ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 590,000 6 590,000 6 590,000 6 590,000 

ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

9 1,500,000 9 1,500,000 9 1,500,000 9 1,500,000 

รวม 310 319,720,730 322 333,878,251 322 334,760,251 322 336,002,251 
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การจัดท างบประมาณ 
           ผู้บริหาร อบต.ตระแสง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  45  โครงการ งบประมาณ  22,226,472  บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 5,595,460.00 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 100,000.00 

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 10 12,434,230.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 9 3,491,782.00 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 3,000.00 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 602,000.00 

รวม 45 22,226,472.00 
 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.ตระแสง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.2 
บ.โชคติม (จากสระ
นางกิมเฮง หมายสุข 
ถึงถนนเส้นหลัก) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

219,100.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 

2. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.3 
บ.ใหม่ (จากบ้าน
นายไพรวลัย์ บุญศริิ 
ถึง บ้าน นางอรุณ 
พรทิพย์) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
 

219,100.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 

3. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.5 
บ.อังกรวง (จาก
บ้านนายเสมอ ยิ่งมี 
ถึง บ้านนายค าผุย 
ใบเงิน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
 

167,600.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
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4. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.7 
บ.ทนง (จากถนน
ข้างวัดถึงสวนนาย
จ ารัส เกลียวทอง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

322,900.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 

5. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.8 
บ.ตะโก (ซอยบ้าน
นายซิม ยิ่งมี เส้น
คลองชลประทาน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

99,700.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 

6. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.9 
บ.รุ่งฤษี (จากหนอง
กก ถึง สามแยก
บ้านโคกกลัน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

82,200.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 

7. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.
12 บ.ไปรเวง (จาก
บ้านนายประสงค์ 
ศรีประโคน ถึงบ้าน
นางผอย งาม
ประจบ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
 

224,800.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 

8. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน ม.1 บ้าน
ตระแสง (ถนนหน้า
โรงเรียนบ้านตระ
แสงถึงบ้านกระ
หาด) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
 

1,742,500.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยาง 

9. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน ม.10 บ.
เสมด็ (จากป่าช้าถึง
บ้านสวายกอง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,661,100.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลาดยาง 

10. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ม.8 
บ.ตะโก (จาก
ถนนลาดยางบ้าน
นายเตือน พรมเทศ 
ถึง คลองไส้ไก่บ้าน
นางมนัสษา คงมั่น) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

203,400.00 เพื่อให้มีการระบาย
น้ าท่ีดี 

ท่อระบายน้ า 
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11. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ตระแสง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
 

100,000.00 เพื่อให้มีห้องน้ าใช้
งานได้ปกติถูก
สุขลักษณะสะอาด 
และสวยงาม 

ห้องน้ า 

12. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลตระแสง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

60,000.00 เพื่อให้ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการมี
ความสะดวกในการ
สัญจรภายใน อบต. 

ถนน คสล. 

13. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอ่างลา้งมือ
ล้างหน้าแปรงฟัน
ส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ตระแสง 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

89,000.00 เพื่อให้เด็กมีอ่างล้าง
มือล้างหน้าแปรง
ฟันที่เพียงพอ 

อ่างล้างหน้า 

14 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสรมิสร้าง
ถนนลงหินคลุก 
บ้านอังกรวง ม.5 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ถนนลงหินคลุก 

15 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านโคกเพชร 
ม.6 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

72,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

เพื่อเตรียมก่อสร้าง
ลานกีฬา 

16 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการถมดิน
ยกระดับเพื่อเตรียม
ก่อสร้างลานกีฬา 
บ้านเสมด็ ม.10 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

58,000 เพื่อเตรียมก่อสร้าง
ลานกีฬา 

ถมดินยกระดับ 

17 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
สุรินทร์  ขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ า
และไฟฟ้าสาธารณ
พร้อมสายพาดดับ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

174,060 เพื่อเพ่ิมแสงสว่าง
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าพร้อมสาย
พาดดับ 

18. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลตระ
แสง 
 
 

เงินรายได ้ 50,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู ้



10 
 

19. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 
 

เงินรายได ้
 

50,000.00 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที ่

ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

20. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันปัญหา
สุขภาพกายสุขภาพ
ใจแก่ผู้สูงอายุต าบล
ตระแสง 

เงินรายได ้
 

100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงบริการ
สุขภาพ โดยได้รับ
การตรวจประเมิน
ภาวะสุขภาพ และ
สามารถดูแลตนเอง
ได ้

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

21. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการควบคมุ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เงินรายได ้
 

60,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ในการ
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก 

22. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการเร่งรัด
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เงินรายได ้
 

45,000.00 เพื่อให้สุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ด าเนินการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

23. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในเขต อบต. 

เงินรายได ้ 120,000.00 เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
จัดบริการ
สาธารณสุขโดยเน้น
การสร้างเสริม
สุขภาพ 

จัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

24. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะที่ต้นทาง 

เงินรายได ้ 50,000.00 เพื่อให้รู้จักคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน
และลดปรมิาณขยะ 

ผู้เข้าอบรมรู้จักคดั
แยกขยะจาก
ครัวเรือนก่อนท้ิง 

25. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

9,356,400.00 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุดา้นการ
ครองชีพ 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุใน
เขต อบต. 

26. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

2,242,830.00 เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการด้านการครอง
ชีพ 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้พิการในเขต 
อบต. 

27. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

210,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ดา้นการครอง
ชีพ 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขต อบต. 

28. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์ 
(อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
สุรินทร์) 
 

เงินรายได ้
 

10,000.00 เพื่อกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
(อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
สุรินทร์) 

อุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์ 
(อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
สุรินทร์) 
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29. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

เงินอุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าร ิ
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
 

240,000.00 เพื่ออุดหนุน
โครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าร ิ

อุดหนุนโครงการ
ด้านสาธารณสุข
ตามพระราชด าร ิ

30. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการบริการรถ
รับ-ส่ง เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได ้
 

171,600.00 เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาสได้
เดินทางมาเรียน
อย่างทั่วถึง 

จัดหารถรับ-ส่งเด็ก 

31. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจดัหา
อาหารเสริม(นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,496,582.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีน
มีอนามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

ส่งเสริมอาหารเสริม
นมแก่ รร. 

32. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

953,600.00 เพื่อสนับสนุน
อาหารกลาวงวัน
ให้แก่เด็กเล็กของ 
ศพด. จ านวน 2 
ศูนย์ จ านวนวัน
ตามที่ กรมส่งเสริม
ฯก าหนด 

จัดกิจกรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาฯ 

33. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เงินรายได ้
 

100,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมให้
เด็กได้มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

34. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เงินรายได ้
 

100,000.00 เพื่อสนับสนุนในการ
ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีส าคญัทาง
ศาสนาให้คงอยู่
ตลอดไป 

กิจกรรมทางศาสนา 

35. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณลีอย
กระทง 

เงินรายได ้
 

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วันส าคัญ ประเพณี 
วัฒนธรรม ศาสนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และของชาติให้คง
อยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง 

36. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดต าบลตระ
แสง 

เงินรายได ้
 

400,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาฯ 

เกิดความสามัคคีใน
ต าบล 

37. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งนักกีฬา
การแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวดั 

เงินรายได ้
 

50,000.00 เพื่อพัฒนาการกีฬา
สร้างช่ือเสียงให้กับ
ต าบล 

มีนักกีฬา 

38. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1-ม.12 

เงินรายได ้
 

120,000.00 เพื่อสร้างความ 
สามัคคี และ
ห่างไกลยาเสพติด 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
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39. ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ (ท้องถิ่น 
สร้างป่า รักษ์น้ า) 

เงินรายได ้ 2,000.00 เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่า
ให้กับชุมชน 

เพิ่มพื้นท่ีป่าให้กับ
ชุมชน 

40. ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก 

เงินรายได ้ 1,000.00 เพื่อป้องกันการ
เคลื่อนตัว ชะล้าง
พังทลายของหน้า
ดิน 

ป้องกันการเคลื่อน
ตัว ชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน 

41. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการสนับสนุน
การ 
จัดพิธีถวาย 
ดอกไม้จันทน์ในงาน
พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรม
ศพ 

เงินรายได ้ 42,000.00 
 

เพื่อจัดพิธีถวาย 
ดอกไม้จันทน์ในงาน
พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรม
ศพ 

น้อมร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุของ 
ร.9 

42. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการ
ทุจริต 

เงินรายได ้ 30,000.00 เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การทุจริต 

จัดฝึกอบรมฯ 

43. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษี
และโปรแกรมใน
การจัดเก็บภาษีโดย
ใช้ระบบ GIS 
(โครงการต่อเนื่อง) 

เงินรายได ้
 

200,000.00 เพื่อให้มีการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ
รายได้ให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

พัฒนาระบบแผนที่
ภาษี 

44. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 

เงินรายได ้
 

30,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ. 
ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้บริหาร/พนักงาน/
ส.อบต.  

ผู้บริหาร/พนักงาน/
ส.อบต.ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ พรบ. 
ข้อมูลข่าวสาร 

45. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉิน หรือสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น
หรือความจ าเป็น
เร่งด่วนตามความ
เหมาะสม 

เงินรายได ้ 300,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีฉุกเฉิน หรือสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น
หรือความจ าเป็น
เร่งด่วนตามความ
เหมาะสม 

ช่วยเหลือประชาชน
กรณีฉุกเฉิน หรือสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น
หรือความจ าเป็น
เร่งด่วนตามความ
เหมาะสม 
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ผลการด าเนินงาน 
         อบต.ตระแสง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 บ.โชคติม (จากสระนางกิมเฮง หมายสุข ถึงถนนเส้นหลัก) 
                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.3 บ.ใหม่ (จากบา้นนายไพรวัลย์ บุญศิริ ถึง                            
   บ้านนางอรุณ พรทิพย์)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.5 บ.อังกรวง (จากบ้านนายเสมอ ยิ่งมี ถึง บ้านนายค าผุย 
ใบเงิน)  
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4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 บ.ทนง (จากถนนข้างวัดถึงสวนนายจ ารัส เกลียวทอง) 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8 บ.ตะโก (ซอยบ้านนายซิม ยิ่งมี เส้นคลองชลประทาน) 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.9  บ.รุ่งฤษี (จากหนองกก ถึง สายแยกบ้านโคกกลัน) 
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7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.12  บ.ไปรเวง  (จากบ้านนายประสงค์   ศรีประโคน                 
    ถึงบ้านนางผอย งามประจบ) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ม.8 บ.ตะโก (จากถนนลาดยางบ้านนายเตือน พรมเทศ ถึง                                
    คลองไส้ไก่บ้านนางมนัสษา  คงม่ัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
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10. โครงการปรับปรุงต่อเติมอ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  PARA บ้านตระแสง ม.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  PARA บ้านเสม็ด ม.10 
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17. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์  ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาดดับ              
      บ้านหว้าน  ม.4 และ บ้านอังกรวง  ม.5 
 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ  (โครงการท าสมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4. สมทบกองทุน  สปสช. 
6. อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์) 
7. เงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชด าริ 
8. โครงการฝึกอบรมป้องกันปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจแก่ผู้สูงอายุต าบลตระแสง 
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9. โครงการเร่งรัดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
10. โครงการบริหารจัดการขยะท่ีต้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
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2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 – ม.12  (กีฬา) 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  2  แห่ง 
4. ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  แห่ง  และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง  5  แห่ง 
5. จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ทั้ง 2 แห่ง 
 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า” 
2. โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. โครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวาย 
2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
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4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ช่วยเหลือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือความจ าเป็นเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                                                                                **************************************************************************************************** 
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