
“รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้" ตาม พรบ. จดัตั้ง อบต. ม.58/5 วรรค 5 
ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  30 กันยายน  2561 

เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์   
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ประจ าปี  2562  ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม  2562   

 
   ตามที่กระผม  นายสนอง  สร้างเกตุ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์   ได้แถลง
นโยบายในการบริหารราชการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555  เพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรัพย์อนันต ์ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์  ประกอบด้วยนโยบาย  9 นโยบายหลัก ดังนี้   

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง   

- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนหินคลุก   
- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต  
- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง 
- ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานรวมทั้งแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ า  
- ขยายและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

  2. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   - สนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   
      (การศึกษาภาคบังคับ)  และการศึกษานอกโรงเรียน  
   - การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
   - ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
   - สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
  3. นโยบายด้านแหล่งน้ า 
   - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
   - จัดให้มีน้ าอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
   - ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  4.  นโยบายด้านสังคม 
   - สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรัง 
   - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   - ส่งเสริมกีฬา  และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
   - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริมความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
   - สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
   - ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน 
   - ส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมครัวเรือน และอุตสาหกรรม 

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

-    พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อบต.เพ่ือเพ่ิมความรู้มีศักยภาพ 
- อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  และถูกต้อง

ด้วยความเต็มใจ 
- การจัดเก็บภาษี และการจัดเก็บรายได้อ่ืน ๆ บริการทั้งภายในและภายนอกส านักงาน

อย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ 
- ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. ข้าราชการ  พนักงาน 

  8.  นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวิธีแยกขยะ  และก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
   - ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมดูแลธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
   - รณรงค์การปลูกป่า 
   - ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมดูแล  แก้ไข  ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  9.  นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
   - พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของต าบล 
   - ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว 
  จากนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์  ของกระผมตามที่ได้
กล่าวมานี้  กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561   สรุปไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

ด าเนินการ 
(ตุลาคม 2560- 
กันยายน 2561) 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการที่ปรากฏใน

งบประมาณฯ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 35 18 13 72.22 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 2 100.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 83 27 24 88.89 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

6 3 5 166.67 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณ ี 5 5 5 100.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

8 6 4 66.67 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ 12 10 7 70.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเตรยีมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2 - - 0.00 

รวม 158 71 60 84.51 



-3- 
 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์ ได้ด าเนินการอนุมัติงบประมาณในระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
วางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-Plan)  จ านวน 71 โครงการ งบประมาณ 19,589,273 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 8,423,400 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 309,890 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 27 8,579,745 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 80,000 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 5 193,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

6 707,238 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 10 1,296,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - - 

รวม 71 19,589,273 
 

และด าเนินการก่อหนี้/ลงนามในสัญญาจ านวน 60 โครงการ จ านวนจ านวนเงิน 12,941,108.74 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 60  โครงการ จ านวนเงิน 12,924,400.28 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ และรายโครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครง 
การ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครง 
การ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 4,090,894.96 13 4,076,726.50 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 12,715.00 2 12,715.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 24 7,613,592.68 24 7,611,052.68 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

5 428,625.00 5 428,625.00 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 5 148,604.00 5 148,604.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

4 52,520.00 4 52,520.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 7 524,157.10 7 524,157.10 

รวม 60 12,941,108.74 60 12,924,400.28 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างบล๊อกคัสเวิร์ทคลองห้วยหลุง ม.3 ต.ทรัพย์อนันต์ 260,900.00 
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไผ่ ม.4 ต.ทรัพย์อนันต์ 416,074.77 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวัฒน์พัฒนา ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์ 416,074.77 
4 โครการก่อสร้างรั้ว ศพด.เกาะอม 227,682.00 
5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายราษฎร์พัฒนา ม.1 ต.ทรัพย์อนันต์ 53,000.00 
6 โครงการขยายเขตประปาสายทรงประเสริฐ ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์ 55,200.00 
7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแก่งเพกา-เขากระดูก ม.3 ต.ทรัพย์อนันต์ 243,800.00 
8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายน้ าผุด ม.4 ต.ทรัพย์อนันต์ 147,800.00 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างทอง-หนองเคียน ม.6 ต.ทรัพย์อนันต์ 443,200.00 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพเจริญสุข ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์ (งบ กกพ.ราชบุรี) 300,000.00 
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแก่ง ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์  (งบ กกพ.ราชบุรี) 498,964.96 
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อหิน ม.3 ต.ทรัพย์อนันต์  (งบ กกพ.ราชบุรี) 708,030.00 
13 โครงการขยายเขตประปา อบต.ทรัพย์อนันต์ โดยการวางท่อ PE100 PN6 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.พร้อมอุปกรณ์หมู่ที่ 6 ต าบลทรัพย์อนันต์ (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

306,000.00 

14 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 9,890.00 
15 โครงการคัดแยกขยะต้นทางในด้านการบริหารจัดการขยะ (กิจกรรมฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) 72,825.00 
16 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 59,519.00 
17 โครงการจัดหาอาหาร (เสริม) นมให้กับเด็กเล็กและนักเรียนให้กับ ศพด.บ้านเกาะอม/  

ประชาอุทิศ/ รร.ชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25)/ บ้านแก่งเพกา 
329,929.68 

18 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 25,700.00 
19 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทรัพย์อนันต์ 71,442.00 
20 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
19,750.00 

21 โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 4,689,400.00 
22 โครงการส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 903,200.00 
23 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 17,500.00 
24 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กและและนักเรียนให้กับ ศพด.บ้านเกาะอม/  

ประชาอุทิศ/ รร.ชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25)/ รร.บ้านแก่งเพกา 
1,197,800.00 

25 โครงการรณรงค์/ ป้องกัน/ ควบคุม/ ระงับโรคไข้เลือดออก (งบประมาณ สป.สช.) 34,500.00 
26 โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (งบประมาณ สป.สช.) 14,290.00 
27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (งบประมาณ สป.สช.) 18,400.00 
28 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน (งบประมาณ สป.สช.) 15,500.00 
29 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน (งบประมาณ สป.สช.) 20,025.00 
30 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ (งบประมาณ สป.สช.) 36,370.00 
31 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูก (งบประมาณ สป.สช.) 25,000.00 
32 โครงการส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย (งบประมาณ สป.สช.) 25,600.00 
33 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน รร.ชุมชนบ้านคุริง  

(มิตรภาพที่ 25) และ รร.บ้านแก่งเพกา 
20,000.00 



34 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ดนตรีไทย รร.บ้านแก่งเพกา 20,000.00 
35 โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท าบุญกลางบ้าน หมู่ที่ 4  10,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
36 ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
10,500.00 

37 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 16,375.00 
38 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามแนวทางพระราชด าริด้าน

สาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
16,975.00 

39 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนตามแนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์) 

13,280.00 

40 โครงการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป  
(กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง) 

28,625.00 

41 โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกรเนื้อ หมู่ที่ 4 (งบเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2) 100,000.00 
42 โครงการสนับสนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 (งบเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2) 100,000.00 
43 โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 3 (งบเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2) 100,000.00 
44 โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 5 (งบเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2) 100,000.00 
45 โครงการส่งเสริม/ สนับสนุนจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญทางศาสนา 18,860.00 
46 โครงการสนับสนุนอ าเภอท่าแซะ ในการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ 

วันปิยะมหาราช วันงานกาชาด ฯลฯ 
5,750.00 

47 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 29,730.00 
48 โครงการสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์งานประเพณีวัฒนธรรมสลากภัต ในพื้นที่ต าบลทรัพย์

อนันต์          ขึ้น 3 ค่ าเดือน 5 วัดประชาอุทิศ แรม 5 ค่ าเดือน 5 วัดคุริง แรม 11 ค่ าเดือน 
5 วัดอ่างทอง 

3,620.00 

49 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันผู้สูงอายุ 93,644.00 
50 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 4,500.00 
51 โครงการส่งเสริมการตั้งจุดตรวจการจัดเวรยามและร่วมด าเนินการตั้งจุดตรวจร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ (เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์) 
19,420.00 

52 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลทรัพย์อนันต์ 28,600.00 
53 โครงการจัดหาน้ าเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 0.00 
54 โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 11,200.00 
55 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารฯและ

สมาชิก อบต. (พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่าง ๆ) 
7,320.00 

56 โครงการส่งเสริมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของการ
ปฏิบัติงานท้องถิ่น 

151,087.00 

57 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อลื่น 309,790.10 
58 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ และรถบรรทุกน้ า และรถ 

กระเช้า ของ อบต.ทรัพย์อนันต์ 
39,810.00 

59 โครงการประชาคมจัดท า/ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในระดับหมู่บ้านและต าบล 0.00 
60 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 4,950.00 

รวมงบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 12,924,400.28 
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นอกจากนี ้ยังมโีครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเข้าด าเนินการในพื้นที่ต าบลทรัพย์อนันต์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโบสถ์คริสต์–ทะเลทรัพย์ (ตอน 3) หมู่ที่ 6 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ    
    จ.ชุมพร  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 142 เมตร  งบประมาณหน่วยงาน อบจ.ชุมพร จ านวน    
    490,000 บาท  
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนยาง – นาหว้า หมู่ที่ 7 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร      
    ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 576 เมตร  งบประมาณหน่วยงาน อบจ.ชุมพร จ านวนเงิน 
    1,812,000 บาท 

 3.  โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและ 
     วสิาหกิจชุมชน (SMEs) งบประมาณหน่วยงานส านักงานพลังงานจังหวัดชุมพร โดยจัดกิจกรรม 
 (1) ส่งเสริมการจัดท าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับการสร้างอาชีพ  
               จัดท าเตาพลังงานจากปี๊บและเตาปิ้งย่าง 

(2) ส่งเสริมด้านพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเพกา 
     จัดศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเห็ดห้วยบอน ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 
(3) ส่งเสริมและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับอาสาพลังงานต าบลทรัพย์ 
     อนันต์ จ านวน 50 ราย จัดมอบเตาซุปเปอร์อังโล่ 

 4. โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวต าบลทรัพย์อนันต์ให้กับนักเรียน  
   โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) คณะครู ผู้ปกครอง และกลุ่มสตรีต าบลทรัพย์อนันต์ 
   งบประมาณหน่วยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลทรัพย์อนันต์ จ านวน  44,100 บาท   
5. โครงการเด็กเยาวชนต าบลทรัพย์อนันต์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง 
   (มิตรภาพที่ 25) และโรงเรียนบ้านแก่งเพกา   
   งบประมาณหน่วยงานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรัพย์อนันต์ จ านวน 20,000 บาท   
    

และโครงการกันเงินประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน 9 โครงการ  งบประมาณ 3,087,000.00 บาทได้แก่ 
 1.  โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าส าหรับแปรงฟันเด็กพร้อมปูพ้ืนอ่างล้างหน้าและบริเวณฟุตบาท ศพด. 

     ประชาอุทิศ  งบประมาณ  72,000 บาท 
2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกร่อเค็ด หมู่ที่ 4  งบประมาณ 740,000.00 บาท 
3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวัฒน์พัฒนา หมู่ที่ 2  งบประมาณ 759,000.00 บาท 
4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกร่อทราย หมู่ที่ 5  งบประมาณ  524,000.00   บาท 
5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างทอง-หนองเคียน หมู่ที่ 6  งบประมาณ  740,000.00  บาท 
6.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ่อหิน หมู่ที่ 3  งบประมาณ  79,500.00  บาท 
7.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบ อบต. หมู่ที่ 4  งบประมาณ  50,000.00  บาท 
8.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายประชาอนันต์ หมู่ที่ 6  งบประมาณ  122,500.00  บาท 
9.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องด้วยได้ด าเนินการโครงการ 
     ก่อสร้างถนน คสล.แทน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  2561 ในเขตพ้ืนที่ต าบลทรัพย์อนันต์ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 

 

 
(นายสนอง  สร้างเกตุ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์ 
 
 


