
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
******************************************* 

              ด้วย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
58/5 วรรค 5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภา อบต.เป็นประจ าทุกปี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
         ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) อบต.เกาะหลัก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  
              "ต าบลน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุม ชุมชนพอเพียง"" 
 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  
       1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ประชาชนรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
       2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
       3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ  
       4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ า 
        2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตบริการ ไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
        3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
        4. การส่งเสริมการจัดท าผังเมืองและน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว 
        1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการเรียนรู้การ    
            ด าเนินชวีิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืนการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
            ทางการเกษตร 
        3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
        2. บริหารจัดการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        3. ส่งเสริมกิกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
        4. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
        1. การป้องกันแก้ไขยาเสพติด 
        2. การส่งเสริมช่วยเหลือและจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/เด็กและเยาวชน 
        3. การพัฒนาการสาธารณสุขและป้องกันควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและโรคระบาด 
        4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  
           ประชาชน 
        5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
        1. พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มี 
            ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริการประชาชน 
        2. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
        3. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐและบูรณาการร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
        2. การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในครัวเรือนและชุมชน 
 

ง. การวางแผน 
         อบต.เกาะหลัก ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวน การ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
          อบต.เกาะหลัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)  
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ยุทธศาสตร ์ 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

85 71,410,000.00 57 53,910,000.00 45 128,470,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรและการท่องเที่ยว 

9 1,150,000.00 9 1,150,000.00 9 970,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 3,460,000.00 14 3,460,000.00 14 3,460,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม 

28 16,050,000.00 21 16,620,000.00 21 32,020,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารงาน
ให้มีความเป็นเลิศ 

12 4,290,000.00 9 2,490,000.00 9 2,490,000.00 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 2,090,000.00 4 2,090,000.00 4 2,090,000.00 

รวม 152 98,450,000.00 114 79,720,000.00 102 169,500,000.00 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2562-2564) 
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การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

การพฒันาด้านคณุภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัคน ครอบครัว ชมุชนและสงัคม

การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

การพฒันาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเท่ียว

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
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แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2562-2564) 
 

 
 

 
  จ. การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ งบประมาณ 45,576,512 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 19,904,800.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว 1 350,000.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 2,551,654.55 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

16 19,614,600.00 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 5 2,529,000.00 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 626,457.60 

รวม 56 45,576,512.15 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2. การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว

3. การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

4. การพฒันาด้านคณุภาพชีวิตฯ

5. การพฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

6. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เกาะหลัก มีดังนี้ 

ล าดับที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ – 

หนองลาว หมู่ที่ 1 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
657,000.00  

2 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนเพชรเกษม-ชุมนุมมะละกอ
(ร้านน้ าแข็ง-ส านักงานบังคับคดี) หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

715,000.00  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6/1  
(ซอยบ้านนายมิ่ง) หมู่ที่ 2 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

318,500.00  

4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเพชรเกษม - หนองขาม หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,596,000.00  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายต้นมะขาม(บ้านนายน้อย) หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

712,300.00  

6 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

324,500.00  

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายข้างกองบิน หมู่ที่ 5 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,423,500.00  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด –  
ปุ่มมะค่า(ซอย 1) หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

928,000.00  

9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเพชรเกษม - หนองไม้แก่น หมู่ที่ 6,7 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,379,000.00  

10 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายหนองขาม-ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 6,8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

966,500.00  

11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น -
หนองเกตุ หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

314,000.00  

12 ก่อสร้างฐานรองรับและติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ
ระบบประปาหมู่บ้านอ่างเก็บน้ าทศกัณฑ์ หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก – 
ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

619,500.00  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพวง 
นาคสะอ้ิง หมู่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

797,000.00  

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพวง 
นาคสะอ้ิง หมู่ที่ 9 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

329,500.00  

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอุดมทรัพย์ 
หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00  

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญทรัพย์ 
หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

134,500.00  
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18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
สบายใจ 3 หมู่ที่ 10 

รายได้จัดเก็บเอง 137,500.00  

19 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเพชรเกษม-ดอนเหียง สาย 2 หมู่ที่ 10 

รายได้จัดเก็บเอง 113,500.00  

20 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน 
วราวรรณ หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองส าเร็จ 
หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 957,500.00  

22 ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองปรือ-หนองกก(แยกแผงสับปะรดฉัตรชัย)  
หมู่ที่ 11 

รายได้จัดเก็บเอง 891,500.00  

23 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน/เส้นทางสัญจร
ภายในต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00  

24 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟส่อง
สว่างสาธารณะภายในต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000.00  

25 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา 
ภายในต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว 
26 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
รายได้จัดเก็บเอง 350,000.00  

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
27 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียน เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
411,984.00  

28 อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

147,548.00  

29 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

394,660.00  

30 สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

860,000.00  

31 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเกาะหลัก 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 216,000.00  

32 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
เกาะหลัก -กิจกรรม/โครงการของศูนย์ - วัสดุ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00  
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33 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

รายได้จัดเก็บเอง 221,462.55  

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
34 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 
รายได้จัดเก็บเอง 170,000.00  

35 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00  

36 ลดอุบัติเหตู-อุบัติภัยทางการจราจรเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00  

37 ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  

38 ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน 
จากสาธารณภัย 

เงินส ารองจ่าย 100,000.00  

39 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

14,600,000.00  

40 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

3,269,600.00  

41 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

130,000.00  

42 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
เกาะหลัก (สปสช.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 675,000.00  

43 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  

44 โครงการธนาคารความดี 
 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00  

45 โครงการจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 
 

รายไดจ้ัดเก็บเอง 50,000.00  

46 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน 
 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  

47 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  

48 โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  
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49 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
50 เพ่ิมความรู้ความสามารถบุคลากรในทุกระดับ(( ู้

บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร อบต.) 
รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00  

51 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00  

52 ก่อสร้าง ขยายอาคารที่ท าการ อบต. 
 

รายได้จัดเก็บเอง 429,000.00  

53 ปรับปรุงซ่อมแซมดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
อาคาร สถานที่ 

รายได้จัดเก็บเอง 800,000.00  

54 ขยายเพ่ิมเติมจุดติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย
ภายในต าบลเกาะหลัก 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
55 จัดการขยะภายในต าบล 

 
รายได้จัดเก็บเอง 606,457.60  

56 โครงการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
(โครงการจังหวัดสะอาดตามหลักการ 3R  
ประชารัฐเพ่ือลดปริมาณขยะมูล) 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
           อบต.เกาะหลัก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 56 โครงการ จ านวนเงิน 40,170,534.89 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
51 โครงการ จ านวนเงิน 31,828,534.89  ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 18,656,108.28 20 10,314,108.28 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

1 315,390.00 1 315,390.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 2,410,290.87 7 2,410,290.87 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

16 16,364,163.46 16 16,364,163.46 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 5 1,800,520.67 5 1,800,524.68 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 624,057.60 2 624,057.60 

รวม 56 40,170,534.89 51 31,828,534.89 
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ-

หนองลาว หมู่ที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,048 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

657,000.00 646,000.00  

2 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนเพชรเกษม-ชุมนุม
มะละกอ(ร้านน้ าแข็ง-ส านักงานบังคับคดี) หมู่ที่ 2 
วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 300 
ท่อน พร้อมบอ่พักและฝาปิด จ านวน 30 บ่อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

715,000.00 715,000.00  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6/1 
(ซอยบ้านนายมิ่ง) หมู่ที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 516 ตรม. 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

318,500.00 318,500.00  

4 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเพชรเกษม-หนองขาม หมู่ที่ 3 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,550 
ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,596,000.00 1,571,000.00  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายต้นมะขาม (บ้านนายน้อย) หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,150 ตรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

712,300.00 700,000.00  

6 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 
ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

324,500.00 310,000.00  

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายข้างกองบิน หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 435 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 95 เมตร รวมความยาว 530 
เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่เทลาดยางไม่น้อยกว่า 4,240 ตรม. 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,423,500.00 1,423,500.00 ก าลัง
ด าเนินงาน 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด – 
ปุ่มมะค่า(ซอย1) หมู่ที่ 6 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,500 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

928,000.00 914,000.00  

9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
เพชรเกษม-หนองไม้แก่น หมู่ที่ 6,7 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
รวมความยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 16,000 ตรม. 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

5,379,000.00 5,379,000.00 ก าลัง
ด าเนินงาน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

10 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหนองขาม- ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 6,8 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.10 เมตร ยาว 250 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร 6.10 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร รวม
ความยาวทั้งหมด 450 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,745 
เมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

966,500.00 958,000.00  

11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้
แก่น-หนองเกตุ หมู่ที่ 7 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

314,000.00 313,000.00  

12 ก่อสร้างฐานรองรับและติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ
ระบบประปาหมู่บ้านอ่างเก็บน้ าทศกัณฑ์ หมู่ที่ 7  
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 400,000.00  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก – 
ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 8 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,000  ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

619,500.00 610,000.00  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพวง 
นาคสะอ้ิง หมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,200 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

797,000.00 784,000.00  

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพวง 
นาคสะอ้ิง หมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 
ตรม. 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

329,500.00 329,500.00  

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
อุดมทรัพย์ หมู่ที่ 10 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00 236,000.00  

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
เจริญทรัพย์ หมู่ที่ 10 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 201 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

134,500.00 133,000.00  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
สบายใจ 3 หมู่ที่ 10 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 
ตรม. 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

137,500.00 135,000.00  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

19 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเพชรเกษม-ดอนเหียง สาย 2 หมู่ที่ 10 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 180 ตรม. 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

113,500.00 111,000.00  

20 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ  
หมูบ่้านวราวรรณ หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 47,852.08  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองส าเร็จ 
หมู่ที่ 11 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,500 ตรม. 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จ านวน  2 
แถวๆละ 8 ท่อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

957,500.00 940,000.00  

22 ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองปรือ-หนองกก (แยกแผงสับปะรดฉัตรชัย) หมู่ที่ 11 
กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280 ตรม. 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

891,500.00 891,500.00 ก าลัง
ด าเนินงาน 

23 ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน/เส้นทางจราจร
ภายในต าบล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 316,832.20  

24 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟส่อง
สว่างสาธารณะภายในต าบล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000.00 244,977.00  

25 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาภายใน
ต าบลเกาะหลัก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 228,447.00  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว 
26 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
รายได้ 

จัดเก็บเอง 
350,000.00 315,390.00  

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
27 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียน  

2 โรงเรียน 
เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

411,984.00 390,216.40  

28 อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

147,548.00 139,751.92  

29 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

394,660.00  
 

212,460.00 
182,200.00 

 

30 สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
 
-โรงเรียนบ้านหนองกก 
-โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

860,000.00  
508,000.00 
338,000.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

31 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเกาะหลัก 
-อุดหนุนร.ร.บ้านหนองกก/ครูอัตราจ้างระดับ
ปฐมวัย 
-อุดหนุนร.ร.บ้านทุ่งเคล็ด/ครูอัตราจ้างระดับ
ปฐมวัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

216,000.00  
 

108,000.00 
 

108,000.00 

 

32 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
เกาะหลัก -กิจกรรม/โครงการของศูนย์ -วัสดุ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
- จัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน 
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส จ านวน 6 ใบ 
- หนังสือเรียน อุปกรณ์เรียน เครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00  
 
 

130,000.00 
27,000.00 
45,200.00 

 

33 โครงการเทิดพระเกียรติและปกป้องสถาบัน 
 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

221,462.55 221,462.55  

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
34 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รายได้ 

จัดเก็บเอง 
170,000.00  

141,475.00 
 

35 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

รายได้จัด 
เก็บเอง 

120,000.00 77,000.00  

36 ลดอุบัติเหตู-อุบัติภัยทางการจราจรเพ่ือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 
- ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.00  
 

18,045.00 
12,170.00 

 

37 ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.) 
 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

200,000.00 88,777.46  

38 ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน 
จากสาธารณภัย 
 

เงินส ารองจ่าย 100,000.00 18,750.00  

39 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให้ 

14,600,000.00 12,137,500.00  

40 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให้ 

3,269,600.00 3,269,600.00  

41 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให้ 

130,000.00 123,000.00  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

42 สมทบกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพต าบล
เกาะหลัก 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

675,000.00 335,610.00 
 

 

43 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 18,255.00  

44 โครงการธนาคารความดี 
 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.00 7,030.00  

45 โครงการจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 
 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 22,550.00  

46 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน 
 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 12,333.00  

47 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
- ท าน้ ายาล้างจาน 
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบเตย 
- เพาะต้นอ่อนทานตะวัน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00  
10,210.00 
9,060.00 
8,910.00 

 

48 
 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 16,988.00  

49 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 36,900.00  

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
50 เพ่ิมความรู้ความสามารถบุคลากรในทุกระดับ 

(ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร อบต.) 
- ค่าลงทะเบียนในการอบรม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

400,000.00  
 

173,123.00 

 

51 ก่อสร้าง ขยายอาคารที่ท าการ อบต. 
- ต่อเติมอาคารส านักงานปลัด ขนาดกว้าง  

4 เมตร ยาว 8.10 เมตร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

429,000.00  
378,658.65 

 

 

52 ปรับปรุงซ่อมแซมดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
อาคาร สถานที่ 
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

800,000.00  
 

383,743.03 

 

53 ขยายเพ่ิมเติมจุดติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย
ภายในต าบลเกาะหลัก 
หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,11  รวม 12 จุด 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

500,000.00  
 

465,000.00 
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ล าดับ
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โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

54 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
- คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง+ปริ้นเตอร์มัลติ 1 

เครื่อง+ เครื่องส ารองไฟ 2 เครื่อง (กองคลัง) 
- คอมพิวเตอร์ประมวลผล 2 ชุด+เครื่องส ารอง

ไฟ 2 เครื่อง (กองช่าง) 
- เครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
- โต๊ะท างาน 2 ตัวพร้อมเก้าอ้ี 2 ตัว (กองคลัง) 
- ตู้เอกสารเก็บแผนที่ภาษี (กองคลัง) 
- เครื่องท าลายเอกสาร 
- เก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อเลื่อนมีพนักพิง 5 ตัว 
- เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ 2 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ด า 
- ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส จ านวน 4 ใบ 

(ส านักปลัด) 
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บานทรง

สูงมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3 ใบ (ส านักปลัด) 
- ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส จ านวน 2 ใบ 

(กองคลัง) 
- โต๊ะท างานเหล็กส านักงาน แบบ 1 ลิ้นชักกลาง 

3 ลิ้นชักขวา 
- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
- จัดซื้อเครื่องตบดิน 
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
- เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
- วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

400,000.00  
 

45,200.00 
 

48,000.00 
 

7,900.00 
12,000.00 
35,000.00 
1,700.00 

19,950.00 
1,400.00 
9,000.00 

18,000.00 
 

16,200.00 
 

9,000.00 
 

4,500.00 
 

8,500.00 
42,000.00 
35,200.00 
11,000.00 
75,400.00 

 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
55 การจัดการขยะภายในต าบล 

- ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ 
รายได้ 

จัดเก็บเอง 
606,457.60  

606,457.60 
 

56 โครงการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
(โครงการจังหวัดสะอาดตามหลักการ 3R ประชารัฐ
เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย) 
- โครงการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00  
 

17,600.00 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานปี 2562 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาปี 2562 อนุมัติงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ 

โครง 
การ งบประมาณ โครง

การ งบประมาณ โครง
การ งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 71,410,000.00 25 18,656,108.28 20 10,314,108.28 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

9 1,150,000.00 1 315,390.00 1 315,390.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

14 3,460,000.00 7 2,410,290.87 7 2,410,290.87 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

28 16,050,000.00 16 16,364,163.46 16 16,364,163.46 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

12 4,290,000.00 5 1,800,520.67 5 1,800,524.68 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 2,090,000.00 2 624,057.60 2 624,057.60 

รวม 152 98,450,000.00 56 40,170,534.89 51 31,828,534.89 
 
          อบต.เกาะหลัก จัดท าโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จ านวน 152 โครงการ มีการ
ด าเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.84 % 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.เกาะหลัก ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ-หนองลาว หมู่ที่ 1 
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2. ก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนเพชรเกษม-ชุมนุมมะละกอ (ร้านน้ าแข็ง - ส านักงานบังคับคดี) หมู่ที่ 2 

 

 3. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม-หนองขาม หมู่ที่ 3 

 

 



  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นมะขาม (บ้านนายน้อย) หมู่ที่ 4 
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 5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 

 
 

 6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด-ปุ่มมะค่า(ซอย 1) หมู่ที่ 6 

 



7. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายหนองขาม - ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 6,8
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8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น-หนองเกตุ หมู่ที่ 7 

 

9. ก่อสร้างฐานรองรับและติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญระบบประปาหมู่บ้านอ่างเก็บน้ าทศกัณฑ์ หมู่ที่ 7 

 



 
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก-ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 8    
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11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพวง  นาคสะอ้ิง  หมูท่ี่ 9 

 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 10 

 



13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 10 
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14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสบายใจ 3 หมู่ที่ 10  

 

15. ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม-ดอนเหียง สาย 2 หมู่ที่ 10 

 



16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองส าเร็จ หมู่ที่ 11 
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17. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน/เส้นทางสัญจรภายในต าบล 

 
 

18. ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟส่องสว่างสาธารณะภายในต าบล 

 



 
19. ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาภายในต าบลเกาะหลัก 
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20. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

       
21. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



 

22. ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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23. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
 

24. ลดอุบัติเหตู-อุบัติภัยทางการจราจรเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 



 
25. ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
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26. ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 

 

27. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 



 28. โครงการธนาคารความดี 

 

  

-26- 

29. โครงการจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 

 

 30. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน 

 



31. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
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32. โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 

 

33. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 



 
35. ก่อสร้าง ขยายอาคารที่ท าการ อบต. 
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36. ขยายเพ่ิมเติมจุดติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายภายในต าบลเกาะหลัก 

 

37. โครงการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการจังหวัดสะอาดตามหลักการ 3R ประชารัฐเพ่ือลดปริมาณ 



     ขยะมูลฝอย) 

   

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักทราบ   เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
  

           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่       เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

    (นายเมธา  ศักดิ์เกิด) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
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โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีขอกันเงินงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันและอยู่ในระหว่างด าเนินการ(เบิกตัดปี) 

 โครงการ งบประมาณ วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนเพชรเกษม-

ชุมนุมมะละกอ(ร้านน้ าแข็ง-ส านักงานบังคับ
คดี)  
หมู่ที ่2 
วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จ านวน 300 ท่อน พร้อมบ่อพกัและฝาปิด จ านวน 30 บ่อ 

713,00.00 713,00.00 ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 
ซอยบ้านนายมิ่ง หมู่ที่ 2 

318,500.00 318,500.00 ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 



ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 516 ตรม. 

 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายข้างกองบิน หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 435 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 95 เมตร รวมความ
ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นทีเ่ทลาดยางไม่น้อย
กว่า 4,240 ตรม. 

1,423,500.00 1,423,500.00 อยู่ระหว่าง
ก าหนดราคา

กลาง 

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเพชรเกษม-หนองไม้แก่น หมู่ที่ 6,7 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
รวมความยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม. 

5,379,000.00 5,379,000.00 อยู่ระหว่าง 
ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายพวง นาคสะอ้ิง หมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 500 ตรม. 

329,500.00 329,500.00 ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

6 ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปรือ-หนองกก (แยกแผงสับปะรด
ฉัตรชัย) หมู่ที่ 11 
กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280 ตรม. 

891,500.00 891,500.00 อยู่ระหว่าง
ก าหนดราคา

กลาง 

 

 

 

 

 


