
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) อบต.เกาะหลัก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เกาะหลัก  
    "" ต าบลน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุม ชุมชนพอเพียง "" 

ข. พันธกิจ ของอบต.เกาะหลัก  
    1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
    2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
    3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ  
    4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เกาะหลักได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ า 
        2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตบริการ ไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
        3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
        4. การส่งเสริมการจัดท าผังเมืองและน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว 
        1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการเรียนรู้การด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืนการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 
        3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

    การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
        2. บริหารจัดการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        3. ส่งเสริมกิกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
        4. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

    การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน 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 
การที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
 
 
 



 

         อบต.เกาะหลัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และจัดท า
แผนพัฒนา 4 ปี แก้ไข เพ่ิมเติมอีกสามฉบับ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564 ดังนี้ 

 2561 2562 2563 2564 
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

60 48,196,500.00 71 62,175,000.00 57 53,910,000.00 45 128,470,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

9 1,150,000.00 10 1,350,000.00 10 1,350,000.00 10 1,170,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคน ครอบครัว ชุมชน
และสังคม 

24 14,790,000.00 21 15,520,000.00 21 16,620,000.00 21 32,020,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารงาน
ให้มีความเป็นเลิศ 

11 3,790,000.00 11 3,790,000.00 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 4 2,090,000.00 

รวม 122 73,476,500.00 131 88,385,000.00 112 79,920,000.00 103 169,700,000.00 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำส่ีปี (2561-2564) 
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การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

การพฒันาด้านคณุภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข้ง
ให้กบัคน ครอบกครัว ชมุชนและสงัคม

การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

การพฒันาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเท่ียว

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนงบประมำณในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) 

 

 

    จ. กำรจัดท ำงบประมำณ 
          ผู้บริหาร อบต.เกาะหลัก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2560  และในระหว่าง
ปีงบประมาณได้จ่ายขาดเงินสะสม โอนงบประมาณ โดยมีโครงการ จ านวน 64 โครงการ งบประมาณ 55,422,280 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณตำมข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34 30,635,700.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

2 110,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 3,123,080.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

12 15,499,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 6 4,034,500.00 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 2,020,000.00 

รวม 64 55,422,280.00 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ พ.ศ.2561 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เกาะหลัก มีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ -

หนองลาว หมู่ที่ 1 
เงินอุดหนุนทั่วไป 730,000.00  

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
หนองพังพวย-ไร่ยุบ(สายบ้านนางเพ่ิม) หมู่ที่ 1 

จ่ายขาดเงินสะสม 612,000.00  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสีไสว - 
บ้านนายโชค หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 890,000.00  

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเพชรเกษม-หนองขาม หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,425,000.00  

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 450,500.00  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยบ้านนางแก่น หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 260,000.00  

7 ก่อสร้างท่อระบายภายในหมู่บ้าน(สายบ้าน 
นายแดง-นางชั้น เชื่อมกองบิน 5) หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 723,500.00  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด-
ปุ่มมะค่า(ซอย 3) หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 322,500.00  

9 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายพุพยอม-หนองแก หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,102,000.00  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยพงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,243,500.00  

11 ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายมะขามโพรง-ทางหวาย หมูที่ 9 

จ่ายขาดเงินสะสม 862,000.00  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเกริกชัยวัลย์(หลังปั๊ม ปตท.) หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,092,500.00  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองกระเพรา-รพช. หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 627,000.00  

14 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน/เส้นทาง
สัญจรภายในต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00  

15 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
ไฟส่องสว่างสาธารณะภายในต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00  

16 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
ให้ครอบคลุมทั่วถึงในต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00  

17 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา 
ภายในต าบลเกาะหลัก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.00  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวรรัตน์ -
บ้านลุงยาว หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,240,500.00  



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ 

19 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพชรเกษม-หนองขาม 
ช่วงหน้าบ้านนายวัลลภ-ทางโค้ง หมู่ที่ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,662,000.00  

20 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
หัวเขา(ข้างบ้านนางประนอม) หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,476,500.00  

21 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 
ร่วมพัฒนา 1 (2 ช่วง)  หมู่ที่ 2  

จ่ายขาดเงินสะสม 949,000.00  

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่มรื่น 
หมู่ที่ 4 

จ่ายขาดเงินสะสม 923,000.00  

23 ขยายถนนสุขจิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษา 
ความปลอดภัย หมู่ที่ 5 (หน้าบ้าน พ.อ.อ.อรุณ) 

จ่ายขาดเงินสะสม 516,000.00  

24 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองไม้แก่น - หนองเกตุ หมู่ที่ 7 

จ่ายขาดเงินสะสม 1,854,000.00  

25 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายดอนเหียง - ไร่โค้ง หมู่ที่ 10 

จ่ายขาดเงินสะสม 1,894,000.00  

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยพ่วงส าราญ (บ้านางอินทร์) หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 930,000.00  

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยเจริญยิ่ง หมูที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 320,000.00  

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยสุขส าราญ หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 191,000.00  

29 ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง   
สายปุ่มมะค่า ซอย 1 หมู่ 6 

จ่ายขาดเงินสะสม 253,000.00  

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเขาหินเทิน หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,454,000.00  

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนายซัน หมู่ที่ 4 

จ่ายขาดเงินสะสม 345,000.00  

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนางเรณู กลัดสมบูรณ์ หมู่ 8 

จ่ายขาดเงินสะสม 703,000.00  

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองกระเพรา-โรงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 

จ่ายขาดเงินสะสม 1,330,000.00  

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยกล่อมเกลี้ยง หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 304,000.00  

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว 
35 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00  

36 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมภายในต าบล เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00  
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

37 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียน เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

400,000.00  



 

ล าดับ
ที ่

โครงกำร 
แหล่งที่มำ

งบประมำณ 
จ ำนวนงบประมำณ หมายเหตุ 

38 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

441,080.00  

39 อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

180,000.00  

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

เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

300,000.00  

41 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ปรับภูมิทัศน์ รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00  
42 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/ปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
เงินอุดหนุนทั่วไป 450,000.00  

43 สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

836,000.00  

44 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการศึกษา 
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเกาะหลัก 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

216,000.00  

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
45 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  
46 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00  
47 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00  
48 ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  

49 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 
และเยาวชน 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  

50 ลดอุบัติเหตู-อุบัติภัยทางการจราจรเพ่ือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00  

51 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค์ 

11,125,000.00  

52 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค์ 

3,094,000.00  

53 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค์ 

150,000.00  

54 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
เกาะหลัก (สปสช.) 

เงินอุดหนุน 500,000.00  

55 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  
56 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  

กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนให้มีควำมเป็นเลิศ 
57 เพ่ิมความรู้ความสามารถบุคลากรในทุกระดับ(( ู้

บริหาร สมาชิกสภา บุลการ อบต.) 
รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00  



 

ล าดับ
ที ่

โครงกำร 
แหล่งที่มำ

งบประมำณ 
จ ำนวนงบประมำณ หมำยเหตุ 

58 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้น าท้องถิ่น
(ผู้บริหาร ส.อบต.ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม องค์กร
ต่างๆ บุคลากรใน อบต.) 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 
 

59 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 
 

60 ก่อสร้าง ขยายอาคารที่ท าการ อบต. (กองคลัง) รายได้จัดเก็บเอง 1,234,500.00  
61 ปรับปรุงซ่อมแซมดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ 
รายได้จัดเก็บเอง 800,000.00  

62 จัดหาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายได้จัดเก็บเอง 800,000.00  
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
63 จัดการขยะภายในต าบล รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000.00  
64 โครงการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

(โครงการจังหวัดสะอาดตามหลักการ 3R 
ประชารัฐเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย) 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  

 

ฉ. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     อบต.เกาะหลัก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ จ านวนเงิน 50,167,482.99 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ 
จ านวนเงิน 43,896,482.99 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 29,554,225.00 27 23,283,225.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

2 23,562.00 2 23,562.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

8 2,883,260.98 8 2,883,260.98 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับคน 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

12 14,943,319.00 12 14,943,319.00 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

6 2,247,413.21 6 2,247,413.21 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 515,702.80 2 515,702.80 

รวม 63 50,167,482.99 57 43,896,482.99 
 
 
 

    



 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ- 

หนองลาว หมู่ที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

730,000.00 730,000.00  

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพังพวย-
ไร่ยุบ(สายบ้านนางเพ่ิม) หมู่ที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

612,000.00 612,000.00  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสีไสว - 
บ้านนายโชค หมูที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,320 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

890,000.00 890,000.00  

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเพชรเกษม-หนองขาม หมู่ที่ 3 
ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่เท
ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,000 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

2,425,000.00 2,425,000.00  

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประ
สิทธิ หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 681ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

450,500.00 450,500.00  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนาง
แก่น หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.20 หรือมีพื้นที่เทคอนกรตีไม่น้อยกวา่ 374.50 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

260,200.00 260,200.00  

7 ก่อสร้างท่อระบายภายในหมู่บ้าน(สายบ้านนายแดง-
นางชั้น เชื่อมกองบิน 5) หมู่ที่ 5 
วางท่อระบายน้ าขนาด  Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพกัระยะทาง 
 412 เมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

723,500.00 720,000.00  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด-ปุ่ม
มะค่า(ซอย 3) หมู่ที่ 6 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

322,500.00 322,000.00  

9 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
พุพยอม-หนองแก หมู่ที่ 8 
ผิวจราจรกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตมี่น้อยกว่า 1,600 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,102,000.00 1,100,000.00 ก าลัง
ด าเนินการ 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพงษ์สวัสดิ์ 
หมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 387 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,935 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,243,500.00 1,242,000.00 ก าลัง
ด าเนินการ 



 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
หมายเหตุ 

11 ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายมะขามโพรง-ทางหวาย หมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,800 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

862,000.00 862,000.00  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกริกชัยวัลย์
(หลังปั๊ม ปตท.) หมู่ที่ 10 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้าละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรตีไม่น้อยกวา่ 1,050 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,092,500.00 648,000.00  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระ
เพรา-รพช. หมู่ที่ 11 
ผิวจราจรกว้าง 58 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,025 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

627,000.00 624,000.00  

14 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน/เส้นทางสัญจร
ภายในต าบล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00   

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองแก- 
หนองขาม หมู่ที่ 8 (หน้าอบต.เก่า) 

  53,500.00  

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเพชรเกษม-หนองขาม หมู่ที่ 3 (หน้าสนามกอล์ฟ) 

  41,500.00  

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหนองขาม- 
ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 3 (เส้นหลังอบต.) 

  86,000.00  

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ซ่อมท่อระบายน้ าและติดตั้งราวกันตกซอยร่วม
พัฒนา 1 หมู่ที่ 2 

  40,500.00  

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองขาม-ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 3 

  35,000.00  

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหมู่บ้านวราวรรณ  หมู่ที่ 10 

  44,000.00  

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเพชรเกษม-หนองพังพวย หมู่ที่ 11 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 220 ตรม. 

  142,000.00  

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.
และติดตั้งราวสะพานเหล็ก สายพุพยอม - ทุ่งเคล็ด 
หมู่ที่ 8 
เทคอนกรีตกว้าง 4.30 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร และดาด
พื้นที่เทคอนกรีตด้านข้างทั้ง 2 ข้าง พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด Ø       
1 เมตร จ านวน 1 แถว 9 ทอ่น 

  111,000.00  



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

15 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟส่องสว่าง
สาธารณะภายในต าบล 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

300,000.00 270,385.00  

16 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาภายใน
ต าบลเกาะหลัก 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

500,000.00   

ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ า 3 เครื่อง   10,340.00  
จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดและกลบดินวางท่อประปา หมู่ที่ 8   10,200.00  
จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดและกลบดินวางท่อประปา  
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 

  7,600.00  

ค่าซ่อมแซมและวัสดุอ่ืนๆ   356,200.00  
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวรรัตน์ 

หมู่ที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,050 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,240,500.00 1,240,000.00 ก าลัง
ด าเนินการ 

18 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพชรเกษม-หนองขามช่วงหน้า
บ้านนายวัลลภ-ทางโค้ง หมู่ที่ 3 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 460 เมตร เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,760 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,662,000.0 1,657,000.00  

19 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6เมตร ยาว 350 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 มีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 8,500 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

2,476,500.00 2,348,000.00  

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมพัฒนา 1 
หมู่ที่ 2 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว44 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ร้อยกว่า 1,524 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

949,000.00 949,000.00  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่มรื่น หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

923,000.00 923,000.00  

22 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสุขจิต หมู่ที่ 5 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 310 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

516,000.00 516,000.00  

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น-
หนองเกตุ หมู่ที่ 7 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,025 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

1,854,000.00 1,854,000.00  

24 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายดอนเหียง-ไร่โค้ง หมู่ที่ 10 
ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 5,880 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

1,894,000.00 1,894,000.00  

 



 

ล ำดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
พ่วงส าราญ(บ้านางอินทร์) หมู่ที่ 6 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

930,000.00 928,000.00 ก าลัง
ด าเนินการ 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญยิ่ง 
หมู่ที่ 10 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 496 ตรม. 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

320,000.00 319,000.00 ก าลัง
ด าเนินการ 

27 ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง  สาย 
ปุ่มมะค่า ซอย 1 หมู่ 6 
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยลงลูกรังไม่น้อยกว่า 780  
ลูกบาศก์เมตรและเกรดบดอัด 
 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

253,000.00 253,000.00  

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ซอยสุขส าราญ หมู่ที่ 5 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 310 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

191,000.00 191,000.00  

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
เขาหินเทิน หมูท่ี่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 683 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,049 ตรม. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,454,000.00 1,454,000.00  

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายซัน หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

345,000.00 345,000.00  

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
บ้านนางเรณู กลัดสมบูรณ์ หมู่ที ่8 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,135 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

703,000.00 703,000.00  

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
หนองกระเพรา-โรงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,175 ตรม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

1,330,000.00 1,330,000.00  

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ซอยกล่อมเกลี้ยง หมู่ที ่11 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตรม. 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

304,000.00 304,000.00  

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว 
34 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
   -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

60,000.00  
 

14,150.00 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

35 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
รายได้ 

จัดเก็บเอง 
50,000.00 9,412.00  

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
36 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียน  

2 โรงเรียน 
เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

400,000.00 377,771.68  

37 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก เงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมี
วัตถุประสงค์ 

441,080.00 235,560.00  

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด   205,520.00  
38 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์ เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์ 
180,000.00 173,521.92  

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

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00   

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีบุนวม 1 ชุด (ศพด.ทุ่งเคล็ด)   6,000.00  
จัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน   163,200.00  

40 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ปรับภูมิทัศน์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00   

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองกก หมู่1 

  114,000.00  

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 6 
 

  85,000.00  

ติดตั้งบอร์ดปิดประกาศตู้กระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกก หมู่ที่ 1 

  46,500.00  

41 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/ปกป้องสถาบัน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

450,000.00 424,187.38  

42 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกก เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

836,000.00 500,000.00  

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 
 

  336,000.00  

43 อุดหนุนร.ร.บ้านหนองกก/สนับสนุนครูอัตราจ้าง
ระดับปฐมวัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

216,000.00 108,000.00  

อุดหนุนร.ร.บ้านทุ่งเคล็ด/สนับสนุนครูอัตราจ้าง
ระดับปฐมวัย 

  108,000.00  

กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
44 โครงการต่อต้านยาเสพติด รายได้ 

จัดเก็บเอง 
100,000.00 8,500.00  



 

 

ล ำดับ
ที ่ โครงการ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

45 วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
รายได้ 

จัดเก็บเอง 
120,000.00 119,940.00  

46 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-ทรายอะเบทก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

120,000.00 73,480.00  

47 โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 35,760.00  

48 โครงการส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเยาวชน รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 26,430.00  

49 ลดอุบัติเหตู-อุบัติภัยทางการจราจรเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

40,000.00  
 

18,141.00 

 

50  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

11,125,000.00 11,075,800.00  

51 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

3,094,000.00 3,093,600.00  

52 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

150,000.00 109,000.00  

53 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
เกาะหลัก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 331,425.00  

54 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รายได้ 
จัดเก็บเอง 

100,000.00 37,383.00  

55 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

50,000.00 13,860.00  

กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนให้มีควำมเป็นเลิศ 
56 เพ่ิมความรู้ความสามารถบุคลากรในทุกระดับ(( ู้

บริหาร สมาชิกสภา บุลการ อบต.) 
- ค่าลงทะเบียนในการอบรม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

400,000.00  
 

165,400.00 

 

57 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าท้องถิ่น รายได้ 
จัดเก็บเอง 

400,000.00 150,080.00  

 

 

 

 

 



 

 

ล ำดับ
ที ่ โครงการ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

58 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

400,000.00   

เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง 
(ส านักงานปลัด) 

  45,000.00  

เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
(กองคลัง) 

  15,000.00  

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED สี 1 เครื่อง (กองคลัง   16,800.00  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 (กองคลัง) 

  22,000.00  

เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง (กองคลัง)   5,000.00  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 2 เครื่อง (ส านักงาน
ปลัด) 

  31,000.00  

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ สี จ านวน 1 เครื่อง 
(ส านักงานปลัด) 

  16,800.00  

จอมอนิเตอร์ LG แบบ LED ขนาด 19.5 นิ้ว 
(ส านักงานปลัด) 

  3,000.0  

โต๊ะเหล็กท างานพร้อมเก้าอ้ีบุนวม 1 ชุด(กองคลัง)   6,000.00  
โต๊ะเหล็กท างาน 1 ตัวพร้อมเก้าอ้ีบุนวม 2 ตัว 
(ส านักงานปลัด) 

  7,500.00  

วัสดุดับเพลิง/หัวฉีดน้ าดับเพลิง 1 อัน   13,900.00  
สายส่งน้ าดับเพลิง 2 เส้น   7,300.00  
สายส่งน้ าดับเพลิง 2 เส้น   9,100.00  
ไฟไซเรนแบบหมุนสีแดง 4 ลูก   5,992.00  
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน 3 รายการ   14,700.00  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ 10 ตัว   15,000.00  
พัดลมไอเย็น 3 ตัว   11,970.00  
ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 1 ลูก   8,900.00  
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน   130,860.00  

59 โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการ  
อบต.เกาะหลัก หมู่ที่ 3 (กองคลัง) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,234,500.00 1,180,000.00  

60 ปรับปรุงซ่อมแซมดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
อาคาร สถานที่ 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

800,000.00  
 

279,731.21 

 

 

 



 

 

ล ำดับ
ที ่ โครงการ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา หมายเหตุ 

61 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี 
รายได้ 

จัดเก็บเอง 
800,000.00 86,380.00  

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

62 ค่าใช่จ่ายในการจัดการขยะ 
รายได้ 

จัดเก็บเอง 
2,000,000.00 497,702.80  

63 โครงการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
(โครงการจังหวัดสะอาดตามหลักการ 3R ประชา
รัฐเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย) 
ถังขยะคัดแยกสีเขียว เหลือง ส้ม 

รายได้ 
จัดเก็บเอง 

20,000.00 18,000.00  

 
ช. ผลกำรด ำเนินงำน 
      อบต.เกาะหลัก ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ-หนองลาว หมู่ที่ 1 
 

    
 
    2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมพัฒนา 1  หมู่ที ่2 

 



 

 
    3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสายเพชรเกษม-หนองขาม ช่วงหน้าบ้านนายวัลลภ-ทางโค้ง หมู่ที่ 3 
 

    
 
 
    4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ หมู่ที่ 4 
 

    
 
 
    5. ก่อสร้างท่อระบายภายในหมู่บ้าน(สายบ้านนายแดง-นางชั้น เชื่อมกองบิน 5) หมูที่ 5 
 

    
 
 



 

 
    6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด-ปุ่มมะค่า(ซอย 3) หมู่ที่ 6 
 

    
 
 
    7. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น-หนองเกตุ หมู่ที่ 7 
 

 
 
    8. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุพยอม-หนองแก หมู่ที่ 8 

    
 
   
 



 

 
  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 9 
 

 
 
 
  10. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเหียง-ไร่โค้ง หมู่ที่ 10 
 

 
 
    11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระเพรา-รพช. หมู่ที่ 11 

 
 



 

    12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกล่อมเกลี้ยง หมู่ที่ 11 
 

 
 
 
     13. ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟส่องสว่างสาธารณะภายในต าบล 
 

 
 
 
    14. ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาภายในต าบลเกาะหลัก 

 
     
    
 



 

 
 15. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    
 
     
    16. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 
 
    17. ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    
              

 



 

 
    18. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

 
 
 
     19. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 

 
 
    20. ลดอุบัติเหตู-อุบัติภัยทางการจราจรเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
   
       



 

   
  21. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

     
 
    22. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
    23. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้น าท้องถิ่น(ผู้บริหาร ส.อบต.ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม องค์กรต่างๆ บุคลากร 
ในอบต.) 
 

    
 



 

     
    24. ก่อสร้าง ขยายอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก หมู่ที่ 3 (กองคลัง)    
 

 
         
                                   
    25. โครงการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน(โครงการจังหวัดสะอาดตามหลักการ 3R ประชารัฐเพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอย) 

 
 
         ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

  (นายเสน่ห์  อาจพันธ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

 
 



 

 
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ขอกันเงินงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันและอยู่ในระหว่างด าเนินการ (เบิกตัดปี) 

 โครงกำร งบประมำณ วงเงินตำมสัญญำ หมำยเหตุ 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายซอยวรรัตน์ หมู่ที่ 2 
1,242,000.00 1,240,000.00 

 
 

2 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยพ่วงส าราญ หมู่ที่ 6 

914,000.00 914,000.00  

3 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองแก-พุพะยอม หมู่ที่ 8 

1,100,000.00 1,100,000.00 
 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยพงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 9 

1}240,000.00 1,242,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยเจริญยิ่ง หมู่ที่ 10 

319,000.00 319,000.00  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเกริกชัยวัลย์(หลังปั๊ม ปตท.) หมู่ที่ 10 

648,000.00 648,000.00  

กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนให้มีควำมเป็นเลิศ 
1 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. 

เกาะหลัก หมู่ที่ 3 (ส านักงานปลัด) 
กว้าง 4เ เมตร ยาว 8.10 เมตร 

509,500.00   

2 ปรับปรุง รถบรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน  
บท 9420  
เปลี่ยนถังบรรจุน้ า เดิมระบบท่อดูด-จ่ายน้ า 
ท าสีถังน้ าภายนอก ภายในตัดผุแซทซีพร้อม
ทาสี 

320,000.00   

 

 

 

 


