
 
ประกาศ อบต.ทรัพยอนันต 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
******************************************* 

            ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให อปท. สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
           ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ขอ 30(5) กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
            ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.ทรัพยอนันต จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใชจาย และ
ผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.ทรัพยอนันต ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน ของ อบต.ทรพัยอนันต 
          "โครงสรางพ้ืนฐานพรอม  ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ  เศรษฐกิจสังคมดี  เทคโนโลยีทันสมัย" 
 

ข. พันธกิจ ของ อบต.ทรพัยอนันต 
     ๑) สราง ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
     ๒) จัดใหมีแหลงน้ำอุปโภค-บริโภคและดานการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
     ๓) รักษาความสะอาดของชุมชน รวมท้ังกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     ๔) การสงเสริมการดำเนินการดานสาธารณสุข 
     ๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
     ๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส 
     ๗) คุมครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ๘) จัดใหมีสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสนามเด็กเลน 
     ๙) ใหมีและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร กลุมเกษตร กิจการสหกรณและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     ๑๐) สงเสริมการทองเท่ียวในตำบล 
     ๑๑) พัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 
     ๑๒) พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
     ๑๓) สงเสริมการทำงานรวมกันระหวางภาคราชการ ประชาชนและทุกภาคสวน 
     ๑๔) การดำเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     15) สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบการจัดทำปายเสนทาง 2 ภาษาใหชัดเจน 
     16) เรงรัดการจัดทำโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บใหครอบคลุมทุก 
           ภาษี    
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ของ อบต.ทรัพยอนันต ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 7  
                                  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
          1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
          2. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
          4. ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
          5. ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
          6. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 
          7. ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
 
ง. การวางแผน 
          อบต.ทรัพยอนันต ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เม่ือวันท่ี 14 
มิถุนายน 2562 ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน 
เชนการจัดเวทีประชาคม การประชุมของคณะกรรมการ เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไปโดยไดกำหนด
โครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 
16 15,550,000.00 31 20,370,200.00 92 57,178,840.00 93 80,760,400.00 73 47,477,400.00 

ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

4 280,000.00 3 180,000.00 9 585,000.00 7 375,000.00 10 700,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต 
20 7,349,864.00 21 7,388,800.00 22 7,411,800.00 22 7,411,800.00 22 7,411,800.00 

ยุทธศาสตรการสงเสริม

อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน 

5 135,000.00 5 135,000.00 7 335,000.00 12 585,000.00 11 485,000.00 

ยุทธศาสตรดานศาสนา 

วัฒนธรรมและประเพณี 
7 220,000.00 8 240,000.00 8 230,000.00 8 240,000.00 8 230,000.00 

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและการ

รักษาความสงบเรียบรอย

ของชุมชน 

3 620,000.00 5 745,000.00 10 989,000.00 10 1,035,000.00 12 1,095,000.00 

ยุทธศาสตรดานการเมือง

และการบริหารจัดการ 
5 145,000.00 6 645,000.00 11 996,000.00 11 596,000.00 10 296,000.00 

รวม 60 24,299,864.00 79 29,704,000.00 159 67,725,640.00 163 91,003,200.00 146 57,695,200.00 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
      ผูบริหาร อบต.ทรัพยอนันต ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณประจำปงบประมาณ 2563  เม่ือ 

วันท่ี 19 กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน  45 โครงการ งบประมาณ 
16,240,950 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 5 4,533,000 

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 31,900 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 16 9,488,210 

ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 66,650 

ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 4 135,000 

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 6 747,990 

ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหารจัดการ 9 1,238,200 

รวม 45 16,240,950 

 
 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปของ  อบต.ทรัพยอนันต มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายราษฎรทว ี 
หมูที่ 1 

638,800.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กอสรางถนน คสล.
ระยะทาง 250 เมตร 
กวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 
เมตร 

2. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายจำรัสพัฒนา  
หมูที่ 2 ระยะทาง 920 
เมตร ผิวจราจรกวาง 4 
เมตร 

646,200.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการชาง 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให
ไดมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล.
ระยะทาง 250 เมตร 
กวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 
เมตร 

3. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหวยหลุง-ดอน
ยาง หมูที ่3 ระยะทาง 
750 เมตร ผิวจราจร
กวาง 4 เมตร 

646,200.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการชาง 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให
ไดมาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล.
ระยะทาง 250 เมตร 
กวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 
เมตร 

4. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการติดต้ังกลอง 
CCTV บริเวณพื้นที่ตำบล
ทรัพยอนันต 

1,955,600.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการชาง 

เพื่อเฝาระวังและปองกันการ
กออาชญากรรม 

ติดต้ังระบบกลอง 
CCTV จำนวน 5 จุด/
หมูบาน 

5. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายประชาอนันต 

646,200.00 
สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กอสรางถนน คสล.
ระยะทาง 500 เมตร 



หมูที่ 6 ตำบลทรัพย
อนันต ระยะทาง 1,000 
เมตร ผิวจราจรกวาง 4 
เมตร 

กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการชาง 

กวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 
เมตร 

6. 
ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะและส่ิงแวดลอม 

9,600.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.  

เพื่อใหประชาชนรูถึงคุณคา
ความสำคัญของส่ิงแวดลอม
และชวยกันรักษาส่ิงแวดลอม 

รพ.ทาแซะ/รพ.สต.คุ
ริง/ รร.ในพื้นที่/ 
ศพด.ของ อบต./
อบต.ทรัพยอนันต 

7. 
ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการคัดแยก/ ลดขยะ
ตนทางประจำหมูบาน 

22,300.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนรูถึงคุณคา
ความสำคัญของส่ิงแวดลอม
และชวยกันรักษาส่ิงแวดลอม 

ทั้งตำบลทรัพยอนันต 

8. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

70,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อใหเยาวชนของชาติกลา
แสดงออก ในส่ิงที่ดี ที่เกิด
ประโยชนตอชุมชนและเพื่อ
กอใหเกิดความรักสามัคคี 

เยาวชนเขารวม
กิจกรรมจำนวน 350 
คน 

9. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม)ใหกับเด็กเล็ก
และนักเรียน ใหกับ ศพด.
บานเกาะอม/ ศพด.
ประชาอุทิศ/ รร.ชุมชน
บานคุริง (มิตรภาพที่ 
25)/ รร.บานแกงเพกา 

580,610.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กและ
นักเรียนในพื้นที่ไดอาหาร
เสริม (นม) ที่มีคุณภาพ 

เด็กเล็กและนักเรียน
ในพื้นที่ตำบลทรัพย
อนันต 

10. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันใหกับเด็กเล็กและ
นักเรียน ใหกับ ศพด.
ประชาอุทิศ/ศพด.บาน
เกาะอม/ รร.ชุมชนบานคุ
ริง (มิตรภาพที่ 25)/ รร.
บานแกงเพกา 

1,248,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กและ
นักเรียนในพื้นที่ไดอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ 

เด็กเล็กและนักเรียน
ในพื้นที่ตำบลทรัพย
อนันต 

11. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

ขับเคล่ือนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย
โรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศ.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

63,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน
ปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาตัวละ 30 บาทโดย
จัดสรรตามจำนวนประชากร
สุนัข/แมว ที่มีเจาของและไม
มีเจาของ 

สุนัข/แมว ทกุตัวใน
เขตพื้นที่ตำบลทรัพย
อนันตที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ 

12. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสำรวจขอมูล
จำนวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนจำนวนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยโรคพิษสุนัข
บาตามพระปณิธาน ศ.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี 

12,600.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

สำรวจและขึ้นทะเบียน
จำนวนสุนัข/แมว ในเขต
พื้นที่ อบต.ทรัพยอนันตโดย
ทำการสำรวจปละ 2 คร้ัง
ภายในเดือนมีนาคม และ
เดือนสิงหาคมของปตัวละ 3 
บาทตอคร้ัง ของการสำรวจ
และขึ้นทะเบียน (ปละ 6 
บาท) 

สุนัข/แมว ทกุตัวใน
เขตพื้นที่ตำบลทรัพย
อนันตที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ 



กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

13. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

40,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสืบสานโครงการในพระ
ราชประสงคและสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนผูที่สนใจ
หรือ อสม.ที่ตองการ
เพิ่มพูนความรู 

14. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กตามแนวทาง
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

35,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อคัดกรองและลดความ
เส่ียงเด็กขาดภาวะโภชนการ
และใหความรูเกีย่วกบัการ
ดูแลตนเอง 

กลุมเด็กที่มีความ
เส่ียงตอการขาดภาวะ
โภชนาการอายุต้ังแต 
0-6 ป ในพื้นที่ตำบล
ทรัพยอนันต 

15. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กตาม
แนวทางพระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

35,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมใหสุขภาพแม
และเด็กมีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัที่ดี 

กลุมหญิงมีครรภ 
หญิงใหนมบุตร หญิง
ที่ขึ้นทะเบียนเด็กแรก
เกิดต้ังแตป พ.ศ. 
2558-2561 และ
ผูปกครองเด็ก ศพด.
ของ อบต.ทรัพย
อนันต 

16. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนตามแนวทาง
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข (โครงการบาน
สะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ) 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

รณรงค สงเสริมใหมีการ
พัฒนาและทำความสะอาด
บานตามหลักสุขาภบิาล 
พรอมสรางจิตสำนึกความ
ตระหนักใหประชาชนมีความ
ใสใจตอสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมที่ดี 

ประชาชนผูสนใจเขา
รวมโครงการของ
หมูบานนำรอง หมูที่ 
4 จำนวน 25 
ครัวเรือน 

17. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบล
ทรัพยอนันต 

72,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพือสนับสนุนกิจกรรมดาน
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานตาม
หลักประกันสุขภาพ 

18. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมการ
จัดการแขงขันกีฬาตานภยั
ยาเสพติดประจำตำบล
ทรัพยอนันต 

80,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสรางการออกกำลัง
กายของเยาวชนและ
ประชาชนในหมูบาน 

ประชาชนเขารวม
แขงขันกีฬาและ
กิจกรรมไมนอยกวา 
500 คน 

19. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการเขารวมการ
แขงขันกีฬาระหวาง
หนวยงานตาง ๆ และ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสรางความสามัคคีของ
คณะผูบริหาร ส.อบต.และ
พนักงานสวนทองถิ่น 

จัดกิจกรรมรวมกัน
ระหวางหนวยงาน
ราชการและเพือ่
กอใหเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ 

20. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
สรางหลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอาย ุ

5,952,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรวมสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายได (เบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ) 

ผูสูงอายุทุกคนไดรับ
สวัสดิการและการ
สงเคราะหอยางทั่วถึง 

21. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสำหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแก
ผูพิการหรือทุพพลภาพ 

1,200,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.  

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

ผูพิการหรือทุพพล
ภาพทกุคนในพื้นที่
ไดรับการสงเคราะห
อยางทั่วถึง 

22. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรวมสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสไดรับ
สวัสดิการและการ
สงเคราะหอยางทั่วถึง 



23. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล
ทรัพยอนันต (ออมสมทบ
วันละ 1 บาท) 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนไดรับการคุมครองจาก
ระบบสวัสดิการชุมชน และ
สงเสริมระบบบริหารจัดการ
ที่ดี 

ประชาชนทั้ง 7 
หมูบานของตำบล
ทรัพยอนันต 

24. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการสงเสริมอาชีพใน
กลุมผูมีรายไดนอย กลุม
ผูสูงอายุ และประชาชน
ทั่วไป 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมใหกลุมผูมีรายได
นอย ผูสูงอายุและประชาชน
ทั่วไป ไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

กลุมผูมีรายไดนอย 
ผูสูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไปไดใช
ยึดเปนอาชีพเสริม 

25. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุม
เกษตรกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได
รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง 

สงเสริมและพัฒนา
อาชีพของประชาชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง
ตำบล 

26. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการสนับสนุน 
สงเสริมดานเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับนกัเรียน
โรงเรียนชุมชนบานคุริง 
(มิตรภาพที่ 25) และ
โรงเรียนบานแกงเพกา 

6,650.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนานักเรียนดาน
รางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนไดรูจักการ
พัฒนาตนเองใหมี
คุณธรรม จริยธรรม
ในการดำเนินดาน
เศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปแบบกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม 

27. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ สืบสานประเพณี
สงตายาย หมูที่ 7 ตำบล
ทรัพยอนันต 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่น 

โครงการมี
วัตถุประสงค เพื่อ
อนุรักษและจรรโลงไว
ซ่ึงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่น 

28. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสงเสริม/ 
สนับสนุนจัดงานรัฐพิธี 
และวันสำคัญทางศาสนา 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีไว 

เปนคาใชจายใน
กิจกรรมวันสำคัญทาง
รัฐพิธีและวันสำคัญ
ทางศาสนาตาง ๆ 

29. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสนับสนุน 
สงเสริม อนุรักษงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
สลากภัต ในพื้นที่ตำบล
ทรัพยอนันต ขึ้น 3 ค่ำ
เดือน 5 วัดประชาอุทิศ 
แรม 5 ค่ำเดือน 5 วัดคุริง 
แรม 11 ค่ำเดือน 5 วัด
อางทอง 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น และจรรโลง
ไวซ่ึงการศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมสืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรม 
สลากภัดใหกบั
ประชาชนในพื้นที่
ตำบลทรัพยอนันต 

30. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมวันผูสูงอาย ุ

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่น 

ผูสูงอายุทุกคนใน
พื้นที่ตำบลทรัพย
อนันต 

31. 

ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน 

โครงการปกปองสถาบัน
สำคัญของชาติ 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อปกปองสถาบันสำคัญ
ของชาติใหคงอยูสืบไป 

รณรงค ประชา 
สัมพันธ สรางจิต 
สำนึกใหกับประชาชน
รวมปกปองสถาบัน
สำคัญของชาติ 

32. 

ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน 

โครงการสงเสริมการต้ังจุด
ตรวจการจัดเวรยาม และ
รวมดำเนินการต้ังจุดตรวจ
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อใหชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

สนับสนุน
งบประมาณ/ 
กำลังคนในการออก
ตรวจพื้นที่ และรวม



ต้ังจุดตรวจชวง
เทศกาลตาง ๆ 

33. 

ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน 

โครงการจัดฝกอบรม/
สนับสนุนสวนราชการ 
ฝกอบรม/ทบทวนใหกับ 
อปพร. 

90,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อใหอาสาสมัครฯ มีทักษะ
ในการปฏิบัติหนาที่บริการ
ประชาชน 

จัดฝกอบรม/ทบทวน
การปฏิบัติงานการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

34. 

ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน 

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกไข
ปญหายาเสพติด 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อความสามัคคี และ
ปองกันปญหายาเสพติด 

เด็กและเยาวชนเขา
รับการอบรมจำนวน 
50 คน 

35. 

ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน 

โครงการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติตาง ๆ ในพื้นที่ตำบล
ทรัพยอนันต 

528,990.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

ดำเนินการ/ สนับสนุนการ
ชวยเหลือประชาชน เมื่อ
ประสบภัยรวมถึงการปองกัน
ภัยตาง ๆ 

ดำเนินการหรือ
สนับสนุนการ
ชวยเหลือ ประชาชน
ที่ประสบภัยตาง ๆ 

36. 

ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน 

โครงการฝกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัติประจำ
องคการบริหารสวนตำบล
ทรัพยอนันต 

64,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งใหแก อบต.ให
มีบุคลากรที่ชวยเหลือเจา
พนักงานในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุน
โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับพื้นที่ให
มีความเขมแข็ง 

50 คน 

37. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที ่

16,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สำนักคลัง 

เพื่อบริการจัดเก็บภาษีนอก
สำนักงาน 

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 
7 หมูบานไดรับการ
ชำระภาษีทันทวงท ี

38. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดทำแผนที่ภาษ ี 380,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สำนักคลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีทุกประเภทของ 
อบต.ทรัพยอนันต 

อบต.ทรัพยอนันต 
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีใหกับ 
อบต.ทรัพยอนันต 

39. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดฝกอบรมให
ความรูดานตาง ๆ แก
พนักงานสวนทองถิ่น 
คณะผูบริหารฯ และ
สมาชิก อบต. 

5,200.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ฝกอบรมใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น/ 
คณะผูบริหาร/ส.
อบต.และผูนำชุมชน
อยางนอย 1 
โครงการ 

40. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการสงเสริมและจัดสง
บุคลากรเขารับการอบรม
ตามหลักสูตรตาง ๆ ของ
ปฏิบัติงานทองถิ่น 

300,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากรในการพัฒนา
ทองถิ่น 

จัดสงบุคลากรของ 
อบต.เขารับการ
ฝกอบรมอยางนอย
คนละ 1 โครงการ 

41. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการประชาคมจัดทำ/
ทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่นในระดับหมูบาน
และตำบล 

7,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
การมีสวนรวมในการพัฒนา 

ประชาชนจำนวน 
100 คนเขารวมเวที
ประชาคมจัดทำ/
ทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่นในระดับ
หมูบานและตำบล 

42. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
นายก อบต.และสมาชิก 
อบต.หรือเลือกต้ังซอม 

500,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินการเลือกต้ัง/ หรือ
การเลือกต้ังซอมนายก อบต.
และ ส.อบต. 

จัดการเลือกต้ังนายก 
อบต.และ ส.อบต.เมื่อ
ครบวาระ และ
เลือกต้ังซอมเมื่อขาด
คุณสมบัติ 



43. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการฝกอบรมเพื่อ
สรางและพัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตวดานโรคพิษ
สุนัขบา 

3,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อสรางอาสาปศุสัตวรุนใหม
และพัฒนาอาสาปศุสัตวเดิม
ที่มีอยูแลวใหมีความรู ความ
เขาใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานดานการเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ครอบคลุมในทุก
พื้นที ่

อบรมใหความรู/เชิง
ปฏิบัติการจริงกับ
คณะทำงานและอาสา
ปศุสัตว จำนวน 35 
คนกำหนดปละ 1 
คร้ัง 

44. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมใหความรู
ดานกฎหมายตาง ๆ แก
ประชาชน 

7,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อเผยแพรความรูกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน
ใหแกประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนจำนวน 
100 คนไดรับความรู
ดานกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

45. 
ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุนเฉพาะ
การโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนของ อบต.ทรัพย
อนันต 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัด 
เทศบาล, สำนัก 
งานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนรายจายเฉพาะ
การโครงการเศรษฐกิจชุมชน
บัญชี 1 และบัญชี 2 ที่คาง
จาย 

สนับสนุนรายจาย
เฉพาะโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนบัญชี 
1 และบัญช ี2 ที่คาง
จาย 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
            อบต.ทรัพยอนันต มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการ
กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 47 โครงการ จำนวนเงิน 24,254,660.00 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 
จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 14,775,126.04  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 11 12,983,700.00 4 4,955,000.00 

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3 481,900.00 3 406,517.50 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 10 9,254,210.00 10 8,131,617.54 

ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

9 666,650.00 9 666,650.00 

ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 7 61,000.00 7 50,765.00 

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 

3 109,000.00 3 80,844.00 

ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหารจัดการ 4 698,200.00 4 483,732.00 

รวม 47 24,254,660.00 40 14,775,126.04 
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             รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ 2563 ของ อบต.ทรัพย
อนันต ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 



 ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

3.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายราษฎรทว ี
หมูที่ 1 ตำบลทรัพย
อนันต อำเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 

638,800.00 0.00 454,000.00 184,800.00 

2. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

1.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจำรัสพัฒนา 
หมูที่ 2 ตำบลทรัพย
อนันต อำเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 

646,200.00 
450,000.00 

(ระหวางดำเนินการ) 
0.00 196,200.00 

3. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

4.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหวยหลุง  
หมูที่ 3 ตำบลทรัพย
อนันต อำเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 

646,200.00 
468,468.00 

(ระหวางดำเนินการ) 
0.00 177,732.00 

4. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายเขากระดูก 
หมูที่ 3 ตำบลทรัพย
อนันต อำเภอทาแซะ  
จังหวัดชุมพร 

3,532,000.00 
2,729,700.00 

(ระหวางดำเนินการ) 
0.00 802,300.00 

5. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ เงิน
เหลือจายจากโครงการที่ 4) 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายดอนยาง- 
นาหวา หมูที ่3 ตำบล
ทรัพยอนันต อำเภอทา
แซะ  จังหวัดชุมพร 

800,800.00 
630,000.00 

(ระหวางดำเนินการ) 
0.00 630,000.00 

6. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายอางทอง-
หนองเคียน หมูที่ 6 
ตำบลทรัพยอนันต 
อำเภอทาแซะ  จังหวัด
ชุมพร 

1,379,000.00 
1,017,800.00 

(ระหวางดำเนินการ) 
0.00 

1,017,800.00 
 

7. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 4 ตำบลทรัพย
อนันต อำเภอทาแซะ  
จังหวัดชุมพร 

4,636,000.00 0.00 3,720,000.00 
1,916,000.00 

(สงคืนกรมฯ) 

8. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกบักิจการ
พลังงาน) 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายเทพเจริญสุข-
ไบโอแมส หมูที ่2 
ตำบลทรัพยอนันต 
อำเภอทาแซะ  จังหวัด
ชุมพร 

510,000.00 0.00 346,000.00 
164,000.00 

(สงคืน) 

9. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกบักิจการ
พลังงาน) 

โครงการกอสราง
อาคารเอนกประสงค 
 หมูที่ 3 ตำบลทรัพย
อนันต อำเภอทาแซะ  
จังหวัดชุมพร 

510,000.00 0.00 435,000.00 
75,000.00 

(สงคืน) 



10. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกบักิจการ
พลังงาน) 

โครงการขยายเขต
ระบบประปาตำบล
ทรัพยอนันต หมูที ่2 
ตำบลทรัพยอนันต 
อำเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

155,000.00 
135,000.00 

(ระหวางดำเนินการ) 
0.00 

135,000.00 
(สงคืน 20,000) 

11. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกบักิจการ
พลังงาน) 

โครงการขยายเขต
ระบบประปาตำบล
ทรัพยอนันต หมูที ่3 
ตำบลทรัพยอนันต 
อำเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

332,000.00 
285,000.00 

(ระหวางดำเนินการ) 
0.00 

285,000.00 
(สงคืน 47,000) 

12. 
ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการลดปริมาณ
ขยะที่ตนทาง 

22,300.00 0.00 6,640.00 15,660.00 

13. 
ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะและส่ิงแวดลอม 
(Big Cleaning Day) 

9,600.00 0.00 
0.00 

(ไมใชงบประมาณ) 
9,600.00 

14. 
ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกำจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

450,000.00 0.00 399,877.50 50,122.50 

15. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีิต 
2.โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

70,000.00 0.00 61,881.00 8,119.00 

16. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันใหกบั
เด็กเล็ก ศพด. 

196,000.00 0.00 118,360.00 77,640.00 

17. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันใหกบั
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดพื้นที่ตำบลทรัพย
อนันต 

1,052,000.00 0.00 953,933.00 98,067.00 

18. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)ใหกบั
เด็กเล็ก ศพด.และเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดพื้นที่ตำบลทรัพย
อนันต 

580,610.00 0.00 538,686.54 41,923.46 

19 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา 

90,600.00 0.00 82,000.00 8,600.00 

20. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

1.โครงการสำหรับขับ 
เคล่ือนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอด 
ภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 

63,000.00 0.00 62,970.00 30.00 



วรขัตติยราชนารี 

21. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

2. โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬา
ระหวางหนวยงานตาง 
ๆ หรือ อปท. 

20,000.00 0.00 19,787.00 213.00 

22. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 5,952,000.00 0.00 5,238,200.00 443,100.00 

23. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,200,000.00 0.00 1,029,000.00 170,400.00 

24. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000.00 0.00 23,000.00 7,000.00 

25. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1. โครงการสนับสนุน
การรวมกลุมอาชีพ
เกษตรกรและผูมีรายได
นอย (การเล้ียงผ้ึงโพรง) 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

26. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

2. โครงการสงเสริม
อาชีพในกลุมประชาชน
ทั่วไปตำบลทรัพย
อนันต (หลักสูตร
สงเสริมอาชีพการทำ
ผมและแตงหนา
พื้นฐาน) 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

27. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการวิถีพอเพยีง
ตามแนวพระราชดำริ 

6,650.00 0.00 6,650.00 0.00 

28. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนบัญชี 2 กลุม 
ผูเล้ียงโคขุน หมูที่ 3 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

29. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนบัญชี 2 กลุม 
ผูเล้ียงสุกร หมูที่ 1 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

30. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนบัญชี 2 กลุม 
ผูเล้ียงโคขุน หมูที่ 2 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนบัญชี 2 กลุม
ปลูกพืชหมุนเวยีน  
หมูที่ 7 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

32. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนบัญชี 2 กลุม
ปลูกผักหมุนเวยีน  
หมูที่ 5 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

33. 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนบัญชี 2 กลุม 
ผูเล้ียงไกไข หมูที่ 6 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

34. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

1. โครงการจัดกิจกรรม
วันสำคัญทางราชการ 

20,000.00 0.00 9,765.00 10,235.00 

35. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

โครงการสนับสนุน 
สงเสริมอนุรักษงาน
ประเพณีสงตายาย  

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 



หมูที่ 7 

36. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

โครงการจัดงานวัน
คลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร “13 ตุลาคม 
2562” 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 

37. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

โครงการจัดงานวันปย
มหาราช “23 ตุลาคม 
2562” 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 

38. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

โครงการจัดงานวัน
คลายวันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล อดุล 
ยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติและวัน
พอแหงชาติ 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

39. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
“28 กรกฎาคม 
2563” 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

40. 
ยุทธศาสตรดานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสวันคลายวันพระ
ราชสมภพของสมเด็จ
พระนางเจา 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี พันปหลวง 
และวันแมแหงชาติป 
2563 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

41. 

ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรอยของ
ชุมชน 

2.โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล 

30,000.00 0.00 8,110.00 21,890.00 

42. 

ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรอยของ
ชุมชน 

5.โครงการฝกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพบิัติประจำ
องคการบริหารสวน
ตำบลทรัพยอนันต 

64,000.00 0.00 62,600.00 1,400.00 

43 
ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรอยของ

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกไข

15,000.00 0.00 10,134.00 4,866.00 



ชุมชน ปญหายาเสพติด 

44. 
ยุทธศาสตรดานการเมือง
และการบริหารจัดการ 

โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

380,000.00 0.00 380,000.00 0.00 

45. 
ยุทธศาสตรดานการเมือง
และการบริหารจัดการ 

3. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรของ 
อบต. 

5,200.00 0.00 5,175.00 25.00 

46. 
ยุทธศาสตรดานการเมือง
และการบริหารจัดการ 

โครงการสงเสริมและ
จัดสงบุคลากรเขารับ
การอบรมตามหลัก 
สูตรตาง ๆ ของการ
ปฏิบัติงานทองถิ่น 

310,000.00 0.00 98,232.00 211,768.00 

47. 
ยุทธศาสตรดานการเมือง
และการบริหารจัดการ 

6. โครงการฝกอบรม
เพื่อสรางและพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว
ดานโรคพิษสุนัขบา 
ประจำปงบประมาณ 
2563 

3,000.00 0.00 325.00 2,675.00 

 
นอกจากนี้ ยังมีครุภัณฑบริการสาธารณะท่ีไดดำเนนิการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือบริการประชาชนในเขต

พ้ืนท่ีตำบลทรัพยอนันต  ดังรายการตอไปนี้ 

1. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
1.1 จัดซ้ือปายสามเหลี่ยมแบบโปรง จำนวน 2 ชุด  

งบประมาณจัดสรร 31,000 บาท  เบิกจายงบประมาณ  31,000 บาท 
2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

2.1 จัดซ้ือเครื่องกำเนิดไฟฟาขนาด 5 กิโลวัตต จำนวน 1 เครื่อง   
งบประมาณจัดสรร 52,000 บาท  เบิกจายงบประมาณ  50,000 บาท 

3. ครุภัณฑโรงงาน 
3.1 จัดซ้ือเครื่องเชื่อมทอ PE พรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด   

งบประมาณจัดสรร 110,000 บาท  เบิกจายงบประมาณ  0.00 บาท (อยูระหวางดำเนินการ
จัดสง) 
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ช. คณะกรรมการ 

   1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง โทรศัพท 
1 นายสนอง        สรางเกต ุ นายก อบต.ทรัพยอนันต ประธานกรรมการ 086 057 9134 
2 นายสพโชค      หนูสะพล ี รองนายก อบต.ทรัพยอนันต กรรมการ 081 791 2336 
3 นายอำนาจ      ศรีสุวรรณ รองนายก อบต.ทรัพยอนันต กรรมการ 081 090 8800 
4 นายปยะ         บุญนวน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 กรรมการ 093 647 4245 
5 นายดำรงค      พรหมเทพ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2 กรรมการ 093 596 9447 
6 นางบุญยัง       นิสภา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 กรรมการ 081 554 7385 
7 นายไพบูลย      ศรีสุเทพ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 085 654 6193 
8 นายประเสรฐิ    จินดามณ ี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 087 888 6272 
9 ผอ.รพ.สต.คุริง ตัวแทนภาคราชการ กรรมการ  

10 ผูกำกับการ สภ.ทาซะ ตัวแทนภาคราชการ กรรมการ  
11 เกษตรอำเภอทาแซะ ตัวแทนภาคราชการ กรรมการ  
12 นางสาวนันทิกานต  เมฆหมอก ผูแทนประชาคมหมูท่ี 6 กรรมการ  
13 นายศิรินทร      ตาพะขาว ผูแทนประชาคมหมูท่ี 7 กรรมการ  
14 นางชยนัฐ        ภูชงค ผูแทนประชาคมหมูท่ี 4 กรรมการ  
15 นายสาธร        นอยสน ผูแทนประชาคมหมูท่ี 3 กรรมการ 087 884 4562 
16 นายทินกร       วรรณเผือก ผูแทนประชาคมหมูท่ี 3 กรรมการ 085 472 3459 
17 นายบรรเจิด     จันทวาส ผูแทนประชาคมหมูท่ี 1 กรรมการ 092 860 8252 
18 รองปลัด อบต.ทรัพยอนันต รองปลัด อบต.ทรัพยอนันต กรรมการ 089 504 1914 
19 ปลัด อบต.ทรัพยอนันต ปลัด อบต.ทรัพยอนันต เลขานุการและ

เลขานุการ 
081 787 4544 

20 นางสาวจตุพร    ณ นคร หัวหนาสำนักปลัด ผูชวยเลขานุการ 086 086 5758 
21 นางเยาวลักษณ   เพียรเก็บ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 084 838 7341 

 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาทองถิ่น 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง โทรศัพท 
1 นางสาวศิริพร  เภาสุบรรณ ปลัด อบต.ทรัพยอนันต ประธานกรรมการ 081 787 4544 
2 นางพิกุล   พูลชัย รองปลัด อบต.ทรัพยอนันต กรรมการ 089 504 1914 
3 นางสาวนัททิยา  จุลมลู ผูอำนวยการกองคลัง กรรมการ 081 905 5107 
4 นายนพพร     วัฒนานิล ผูอำนวยการกองชาง กรรมการ 090 174 4844 
5 นายบัญหาร    ก้ิมเซียะ ผูแทนประชาคมหมูท่ี 5 กรรมการ 098 710 2835 
6 นายปรัตถกร   เหมาะสม ผูแทนประชาคมหมูท่ี 5 กรรมการ 085 471 3512 
7 นายสราวุธ     พรหมเทพ ผูแทนประชาคมหมูท่ี 2 กรรมการ 087 272 8623 
8 นางสาวจตุพร  ณ  นคร หัวหนาสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ 086 086 5758 
9 นางเยาวลักษณ   เพียรเก็บ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 084 838 7341 
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3.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง โทรศัพท 
1 นายสมพิศ   หนูขวัญ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 ประธานกรรมการ 089 231 9075 
2 นายมานิตย  ศรีสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 063 192 0054 
3 นายสมบท    แดงสกล สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 กรรมการ 087 280 7569 
4 นายพิมล      จุลมูล ผูแทนประชาคมทองถ่ิน/ กรรมการ 081 847 3173 
5 ผอ.รร.บานแกงเพกา ผูแทนหนวยงาน กรรมการ  
6 ผอ.รร.ชุมชนบานครุิง  

(มิตรภาพท่ี 25) 
ผูแทนหนวยงาน 

กรรมการ 
 

7 นายธนกฤต   นุยมาก ผูแทนประชาคมหมูท่ี 2 กรรมการ 093 768 1042 
8 นายธวัชชัย    เมฆหมอก ผูแทนประชาคมหมูท่ี 1 กรรมการ 082 818 8969 
9 นางสาวศิริพร  เภาสุบรรณ ปลัด อบต.ทรัพยอนันต กรรมการ 081 787 4544 

10 นางพิกุล        พูลชัย รองปลัด อบต.ทรัพยอนันต กรรมการ 089 504 1914 
11 นายนพพร      วัฒนานิล ผูอำนวยการกองชาง กรรมการ 090 174 4844 
12 นางสาวจงใจ   จอดประสงค สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7 กรรมการและเลขานุการ 087 283 5976 

 

               ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทรัพยอนันตทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 

สนอง   สรางเกตุ 
(นายสนอง  สรางเกตุ) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลทรัพยอนันต 
 
 
 

 

 

 


