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“รายงานผลการปฎิบตัิงานตามนโยบายทีไ่ด้แถลงไว้" ตาม พรบ. จัดตัง้ อบต. ม.58/5 วรรค 5 

ประจําปงีบประมาณ 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30 กนัยายน  2560 

เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลทรพัย์อนนัต ์  
 

   ตามที่กระผม  นายสนอง  สร้างเกตุ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรัพย์อนันต์   ได้แถลง
นโยบายในการบริหารราชการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555  เพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรัพย์อนันต์  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรัพย์อนันต์  ประกอบด้วยนโยบาย  9 นโยบายหลัก ดังน้ี   

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง   

- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนหินคลุก   
- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต  
- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง 
- ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานรวมทั้งแก้ไขปัญหาระบบระบายนํ้า  
- ขยายและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

  2. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   - สนับสนุนการศึกษา ต้ังแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   
      (การศึกษาภาคบังคับ)  และการศึกษานอกโรงเรียน  
   - การพัฒนาทกัษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
   - ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
   - สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
  3. นโยบายด้านแหล่งนํ้า 
   - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
   - จัดใหม้ีนํ้าอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
   - ก่อสร้าง ปรบัปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
  4.  นโยบายด้านสังคม 
   - สนับสนุนกิจกรรมผูสู้งอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรัง 
   - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   - ส่งเสริมกีฬา  และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
   - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริมความสามัคค ีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   - สร้างงาน สรา้งอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
   - ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน 
   - ส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมครัวเรือน และอุตสาหกรรม 

  การเกษตร 
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  6.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
   - รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
   - พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   - ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย 
   - ส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
  7.  นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 

-    พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิก อบต. เพ่ือเพ่ิมความรู้    
     มศีักยภาพ 
- อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  และ

ถูกต้องด้วยความเต็มใจ 
- การจัดเก็บภาษี และการจัดเก็บรายได้อ่ืน ๆ บริการทั้งภายในและภายนอก

สํานักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ 
- ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. ข้าราชการ  พนักงาน 

  8.  นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวิธีแยกขยะ  และกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
   - ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมดูแลธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
   - รณรงค์การปลูกป่า 
   - ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมดูแล  แก้ไข  ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  9.  นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
   - พัฒนาและสง่เสริมแหล่งทอ่งเที่ยวของตําบล 
   - ส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวโยงกับการท่องเที่ยว 
 

จากนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตําบลทรัพย์อนันต์  ของกระผมตามท่ีได้ 
กล่าวมาน้ี  กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560   สรุปได้ดังน้ี 
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ผลการดําเนนิงานประจําปี 2560 

     องค์การบริหารส่วนตําบลทรัพย์อนันต์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 61 โครงการ จํานวนเงิน 20,824,394.41 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 60 โครงการ จํานวนเงิน 20,783,640.31 บาท (อีก 1 โครงการเป็นโครงการไม่
ใช้งบประมาณ) สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 11,508,542.75 16 11,471,107.75 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

4 430,118.75 4 430,117.75 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 12 7,412,175.76 12 7,409,857.76 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

8 466,630.00 8 466,630.00 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 12 120,090.00 12 119,090.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

3 129,485.00 2 129,485.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 6 757,352.15 6 757,352.05 

รวม 61 20,824,394.41 60 20,783,640.31 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนตําบลทรัพย์อนันต์ ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณ วงเงินเบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายวังหนุน – บ่อหมา หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม 166,600.00 166,600.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายไฟป่า  หมู่ท่ี 6 

เงินสะสม 103,000.00 103,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายหลังเขา  หมู่ท่ี 6 

เงินสะสม 141,700.00 131,405.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะทั้งหมู่บ้าน มีฉนวนหุ้ม

รายได้จัดเก็บเอง 1,172,200.00 710,498.67 



สายไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้าซอย
แก่งเพกา-เขากระดูก หมู่ท่ี 3 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแนว
ถนนราษฎร์สุขใจเฉพาะ 
หมู่ท่ี 7 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

287,800.00 274,340.40 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสุขสวัสด์ิ 
หมู่ท่ี 1 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

1,351,000.00 1,189,200.68 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขต
ระบบประปาพร้อมจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์สําหรับกิจการประปา 
อบต.ทรัพย์อนันต์ 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

200,000.00 194,894.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ท่ี 2 

เงินสะสม 80,900.00 78,667.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
เทพเจริญสุข (ตอน 1) และ (ตอน 2)  
หมู่ท่ี 2 

เงินสะสม 141,400.00 131,093.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
ดอนยาง -นาหว้า หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม 311,600.00 296,800.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายก
ร่อเค็ด หมู่ท่ี 4 

เงินสะสม 137,700.00 123,375.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายน้ํา
ผุด หมู่ท่ี 4 

เงินสะสม 99,600.00 88,875.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
หนองไผ่ หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม 112,800.00 105,750.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมลูกรังถมหลังท่อ 
ถนนหินคลุกสายห้วยหลุง หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม 3,300.00 3,300.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมลูกรังถมหลังท่อ 
ถนนหินคลุกสายคอกควาย หมู่ท่ี 6 

เงินสะสม 8,300.00 8,300.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสุขา 
ภิบาลท่าแซะ-บ้านอ่างทอง (ราษฎร์
สุขใจ) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,855,000.00 7,865,000.00 

17. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการลดปริมาณขยะต้นทาง  9,650.00 7,650.00 

18. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการหน่วยปราบขยะ  
(ขยายโครงการธนาคารขยะ) ของ
โรงเรียนบ้านแก่งเพกา (สป.สช) 

รายได้อ่ืน ๆ 20,000.00 12,000.00 

19. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการจัดซ้ือถังขยะ และค่ากําจัด
ขยะมูลฝอยฯ เพ่ือบริการประชาชนใน

รายได้จัดเก็บ
เอง 

515,000.00 401,088.75 



และสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีตําบลทรัพย์อนันต์ 
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20. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การ
ป้องกันให้กับงานกําจัดขยะมูลฝอย 
อบต.ทรัพย์อนันต์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 9,380.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค/์ป้องกัน/ควบคมุ/
ระงับโรคระบาดและโรคติดต่อ เช่น
ไข้เลือดออก อหิวาห์ มาลาเรีย เป็น
ต้น (สป.สช.) 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 44,000.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลทรัพย์อนันต์ 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

72,000.00 71,298.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน จํานวน 7 โครงการของ  
หมู่ท่ี 1-7 (ศส.มช.) (งบ สป.สช) 

รายได้อ่ืน ๆ 96,000.00 82,635.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการคัดกรองและค้นหาภาวะเสี่ยง
โรคเร้ือรัง หมู่ท่ี 6 (สป.สช.) 

รายได้อ่ืน ๆ 22,000.00 21,700.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับ
เด็กเล็กและนักเรียนให้กับ ศพด.บ้าน
เกาะอม,ประชาอุทิศ,รร.บ้านแก่งเพกา
, ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพท่ี 25) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

640,100.00 320,519.76 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับ
เด็กเล็กและนักเรียนในกับ ศพด.บ้าน
เกาะอม,ประชาอุทิศ,รร.ชุมชนบ้าน 
คุริง,บ้านแก่งเพกา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,385,500.00 1,222,982.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

20,000.00 9,788.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนนุอุปกรณ์กีฬาและ
ออกกําลังกาย 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

3,500.00 3,500.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนนุด้านสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,837,200.00 4,645,600.00 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนนุด้านสวัสดิการผู้
พิการ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,017,600.00 862,400.00 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนนุด้านสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

30,000.00 12,000.00 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมศึกษาดูงานแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและพระราชกรณีย
กิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

120,000.00 115,753.00 

33. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม โครงการสนับสนนุการรวมกลุ่มอาชีพ รายได้จัด 25,000.00 24,955.00 



อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

เสริม เกษตรกร/ผู้มีรายได้น้อย(การ
เลี้ยงผึ้งโพรง) 

เก็บเอง 
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34. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีประจํา
ตําบลทรัพย์อนันต์ (ทําไม้กวาดด้วย
ดอกอ้อ) 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

20,000.00 12,175.00 

35. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการสนับสนนุ ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน รร.
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพท่ี 25  

รายได้จัด 
เก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 

36. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลทรัพย์อนันต์ (กิจกรรม Big 
Cleaning Day) 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,495.00 9,500.00 

37 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยง
สุกร หมู่ท่ี 1 

เงินเศรษฐกิจ
ชุมชน(บัญชี 

2) 

100,000.00 100,000.00 

38 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค
ขุน หมู่ท่ี 3 

เงินเศรษฐกิจ
ชุมชน(บัญชี 

2) 

100,000.00 100,000.00 

39 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ 
หมู่ท่ี 5 

เงินเศรษฐกิจ
ชุมชน(บัญชี 

2) 

100,000.00 100,000.00 

40 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยง
ปลูกพืชหมุนเวียน หมู่ท่ี 7 

เงินเศรษฐกิจ
ชุมชน(บัญชี 

2) 

100,000.00 100,000.00 

41. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญทางศาสนา 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

15,000.00 13,110.00 

42. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

15,000.00 5,000.00 

43. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวันกตัญญู  
หมู่ท่ี 1 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 

44. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุการจัดงาน
ประเพณีสืบสานวันกตัญญู  
หมู่ท่ี 2 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 

45. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวันสงกรานต์  
หมู่ท่ี 3 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 

46. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ

โครงการสนับสนนุการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมทําบุญ

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 



ประเพณี กลางบ้าน 
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47. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 

วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมวันครอบครัว  
หมู่ท่ี 5 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 9,000.00 

48. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุส่งเสริมอนุรักษ์งาน
ประเพณีรับส่งตายาย หมู่ท่ี 7 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 

49. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุส่งเสริม อนุรักษ์
งานประเพณีวัฒนธรรมสลากภัตใน
พ้ืนท่ีตําบลทรัพย์อนันต์ 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

3,000.00 1,980.00 

50. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวันสงกรานต์  
หมู่ท่ี 7 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 

51. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
หมู่ท่ี 6 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 

52. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนนุการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณีวันสงกรานต์  
หมู่ท่ี 4 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 

53. ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

โครงการส่งเสริมการต้ังจุดตรวจการ
จัดเวรยามและร่วมดําเนินการต้ังจุด
ตรวจร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

30,000.00 19,420.00 

54. ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในเขตตําบล
ทรัพย์อนันต์ 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

481,764.00 110,065.00 

55. ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

โครงการจัดหานํ้าเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาภัยแล้ง 

 0.00 0.00 

56. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

20,000.00 11,900.00 

57. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่าง ๆ แก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต.(กิจกรรมชีวิตเบิก
บาน การทํางานเป็นสุขด้วยธรรมะ) 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

20,000.00 3,180.00 

58. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการส่งเสริมและจัดส่งบุคลากร รายได้จัด 500,000.00 253,365.00 



การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ 
ของการปฏิบัติงานท้องถ่ิน (อย่างน้อย
คนละ 1 หลักสูตร) 

เก็บเอง 
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59. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง และ
น้ํามันหล่อลื่น 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

350,000.00 223,863.69 

60. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการบํารุงรักษา และซ่อมแซม
ทรัพย์ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 
รถบรรทุกน้ํา รถกระเช้าของ อบต.
ทรัพย์อนันต์ 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

350,000.00 255,248.46 

61. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดเวทีประชาคม และบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนา 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

10,000.00 9,795.00 

 

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาท่ีได้ดําเนินการกันเงินงบประมาณประจําปี  2560 จํานวน 9 โครงการ  
งบประมาณท้ังสิ้น  3,676,800 บาท  ดังรายการต่อไปน้ี 

ลําดบั แผนงาน/ งาน ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 แผนงานการศึกษา    งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าสําหรับแปรงฟันเด็ก พร้อมปู
พื้นอ่างล้างหน้าและบริเวณฟุตบาท ศพด.ประชาอุทิศ 

100,000.00 

2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกร่อเค็ด หมู่ที่ 4  800,000.00    

3  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวัฒน์พัฒนา หมู่ที่ 2 793,000.00 
4  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกร่อทราย หมู่ที่ 5 800,000.00 
5  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างทอง-หนองเคียน หมู่

ที่ 6 
793,000.00 

6  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 74,400.00 
7  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ่อหิน หมู่ที่ 3 135,500.00 
8  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบ อบต.หมู่ที่ 4 51,700.00 
9  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายประชาอนันต์ หมู่ที่ 6 129,200.00 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 3,676,800.00 

 
จึงขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลทรัพย์อนันต์ ประจําปีงบประมาณ  2560 โดยทั่วกัน 
 

 
 (นายสนอง  สร้างเกตุ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรัพย์อนันต์ 
 


