
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
******************************************* 

                ด้วย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
58/5 วรรค 5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ แถลง
ไว้ต่อสภา อบต.เป็นประจ าทุกปี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
         ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) อบต.เกาะหลัก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เกาะหลัก  
    "ต าบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เกาะหลัก  
    1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
    2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
    3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ  
    4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
   3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชน 
   5. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
   6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ง. การวางแผน 
              อบต.เกาะหลัก ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา5ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
              อบต.เกาะหลัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ า 

นวน 
งบประมาณ จ า 

นวน 
งบประมาณ จ า 

นวน 
งบประมาณ จ า 

นวน 
งบประมาณ จ า 

นวน 
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 31 27,576,000 30 22,951,000 21 20,589,800 38 16,866,500 3 1,250,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

5 600,000 5 600,000 8 850,000.00 4 550,000 5 650,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 10 2,610,000 14 4,576,000 11 3,376,000 9 3,063,700 9 2,676,000 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคน 
ครอบครัว ชุมชน 

23 15,120,000 26 18,280,000 26 18,860,000 26 19,960,000 25 16,970,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความ 
เป็นเลิศ 

9 3,620,000 8 3,370,000 9 1,992,000 10 2,492,000 8 2,022,000 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 2,070,000 5 2,140,000. 5 2,200,000 5 2,200,000 5 2,200,000 

รวม 81 51,596,000 88 51,917,000 80 47,867,800 92 45,132,200 55 25,768,000 

   
  จ. การจัดท างบประมาณ 
         ผู้บริหารอบต.เกาะหลัก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 72 โครงการ งบประมาณ 42,565,200 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญตัิ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 38 16,446,500.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว - - 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 3,063,700.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับคน 
ครอบครัว ชุมชน 

16 19,845,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 6 2,330,000.00 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 880,000.00 

รวม 72 42,565,200.00 
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เกาะหลัก มีดังนี้ 
ล าดับ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ หมายเหตุ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุกเกตุ บ้านป้า
จุก หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,001,000.00  

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ 
ประจวบเหมาะ หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 481,000.00  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมล (ขายไก่) 
หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 248,000.00  

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสวัสดิ์  
หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 282,000.00  

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยู่เย็น  
หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 646,000.00  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านคุณไก่ 
หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 312,000.00  

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช.  
หมู่ที่ 3  

เงินอุดหนุนทั่วไป 733,000.00  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง
(ซอย1) หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 203,000.00  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง
(ซอย 2) หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 313,000.00  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองต้นนุ่น 
(ซอย 2) หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 309,000.00  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองต้นนุ่น
(ซอย 3) หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 303,000.00  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อซอย 1  
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 185,000.00  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแก้ว(ซอย 3) 
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคีร่วม
สุข (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 189,000.00  

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเลียบรถไฟ 
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 358,000.00  

16 ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนสายสุขจิต
และสายข้างกองบิน หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 256,000.00  

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน 
นายเสน่ห์ หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 638,000.00  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นใจ  
หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 268,000.00  

 

 



-4- 

ล าดับ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ หมายเหตุ 
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสน 

(เชื่อมหมู่ 5 ต.อ่าวน้อย) หมู่ที่ 7  
เงินอุดหนุนทั่วไป 986,000.00  

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทองหล่อ  
เครือมาก หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 343,000.00  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางสม  
คุ้มเดช หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 584,500.00  

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านจ านงค์  
กลัดสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 376,000.00  

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีจันทร์  
หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 492,000.00  

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายนุ้ย  
หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 662,000.00  

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาย  
แสงฉาย หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 964,000.00  

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาย  
แสงฉาย (ช่วงกลาง) หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 295,000.00  

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ  
(ซอยน้อยส าราญ) หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 720,000.00  

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกริกชัยวัลย์ 
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 340,000.00  

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรืองโรจน์  
หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 511,000.00  

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสถานธรรม 
(เหมียวเต๋อ) หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 405,000.00  

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสังวาลย์  
หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 236,000.00  

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเสมอใจ  
หมู่ที่ 11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000.00  

33 ก่อสร้างฐานรองรับหอถังเหล็กเก็บน้ าประปาหนองขุย 
 หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 174,000.00  

34 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายใน
ต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00  

35 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (พาดสายดับ
ไฟฟ้าสาธารณะ) ภายในหมู่บ้าน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 577,000.00  

36 ขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในต าบล
เกาะหลัก 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00  

37 จัดท าป้ายบอกชื่อถนน ซอย ภายในต าบล รายได้จัดเก็บเอง 600,000.00  
38 ขุดลอกเขาหินเทิน หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนทั่วไป 486,000.00  
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ล าดับ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ หมายเหตุ 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
39 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
เงินอุดหนุนแบบ 

มีวัตถุประสงค ์
633,000.00  

40 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียน เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค ์

401,000.00  

41 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตต าบลเกาะหลัก เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค ์

816,000.00  

42 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค ์

157,200.00  

43 ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมอาคาร ปรับภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค ์

145,000.00  

44 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รายได้จัดเก็บเอง 355,500.00  
45 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนที่ต าบลเกาะหลัก 
เงินอุดหนุนแบบ 

มีวัตถุประสงค ์
216,000.00  

46 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาหรือการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 

เงินอุดหนุนแบบ 
มีวัตถุประสงค ์

270,000.00  

47 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชน 
48 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  
49 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  
50 ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  รายได้จัดเก็บเอง 180,000.00  
51 ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  
52 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  
53 โครงการปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  
54 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  
55 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  
56 โครงการลดอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางการจราจร รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00  
57 โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  
58 โครงการหนึ่งทุนหนึ่งความดี รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  
59 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให ้
14,300,000.00  

60 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

3,920,000.00  

61 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

130,000.00  

62 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเกาะหลัก เงินอุดหนุนทั่วไป 675,000.00  
63 โครงการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน(โครงการ

จังหวัดสะอาดตามหลักการ 3R ประชารัฐเพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอย) 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  
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ล าดับ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ หมายเหตุ 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
64 เพ่ิมความรู้ความสามารถบุคลากรในทุกระดับ (ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา บุคลากร อบต.) 
รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  

65 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00  

66 ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

800,000.00  

67 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00  
68 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00  

69 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้าง 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
70 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช 

ด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00  

71 ปรับภูมิทัศน์ดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์ รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00  
72 จัดการขยะภายในต าบล รายได้จัดเก็บเอง 720,000.00  
 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.เกาะหลัก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 66 โครงการ จ านวนเงิน 37,685,899.16 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
60 โครงการ จ านวนเงิน 34,780,899.16 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 37 15,100,943.56 31 12,218,943.56 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 2,506,806.10 9 2,483,806.10 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชน 

 
12 

 
18,067,772.50 

 
12 

 
18,067,772.50 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 5 1,234,514.00 5 1,234,514.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
3 

 
775,863.00 

 
3 

 
775,863.00 

รวม 66 37,685,899.16 60 34,780,899.16 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เกาะหลัก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับ 
ที่ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายชุกเกตุ - บ้านป้าจุก หมู่ที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,650 ตรม. 

1,001,000.00 972,623.00 972,623.00 28,377.00  

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสุชาติ ประจวบ
เหมาะ หมู่ที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 194 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 776  ตรม. 

481,000.00 481,000.00 481,000.00 0.00  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยมล (ขายไก่) หมู่ที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 109 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 381.50  ตรม. 

248,000.00 231,000.00 231,000.00 17,000.00  

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 437.50 ตรม. 

282,000.00 265,000.00 265,000.00 17,000.00  

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 339 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,017 ตรม. พรอ้มวางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน  6 
ท่อน 1 แถว 

646,000.00 562,454.62 562,454.62 83,545.38  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านคุณไก่ หมู่ที่ 3 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 488 ตรม. 

312,000.00 312,000.00 312,000.00 0.00 

 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสระ รพช. หมู่ที่ 3 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตรม. 

733,000.00 709,000.00 0.00 24,000.00 

กันเงิน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองหญ้าปล้อง (ซอย 1) 
หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร หรอืมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
310 ตรม. 

203,000.00 199,000.00 199,000.00 4,000.00 

 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหนองหญ้าปล้อง (ซอย
2) หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 490 ตรม. 

313,000.00 297,000.00 297,000.00 16,000.00 

 

10 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหนองต้นนุ่น (ซอย2) 
หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 122 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 427 ตรม. 

309,000.00 264,000.00 264,000.00 45,000.00 

 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหนองต้นนุ่น (ซอย3) 
หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 465 ตรม. 

303,000.00 288,000.00 288,000.00 15,000.00 

 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบ่อซอย 1 หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
280 ตรม. 

185,000.00 137,114.00 137,114.00 47,886.00 

 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายร่องแก้ว (ซอย 3) หมู่ที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 87 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 304.50 ตรม. 

200,000.00 187,000.00 187,000.00 13,000.00 

 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยสามัคคีร่วมสุข (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 5 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
268 ตรม. 

189,000.00 174,000.00 174,000.00 15,000.00 

 



-9- 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตรม. 

358,000.00 357,000.00 357,000.00 1,000.00 

 

16 ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบน
ท้อง ถนนสายสุขจิตและสายข้าง
กองบิน หมู่ที่ 5 
จัดซื้อและติดต้ังปุ่มสะท้อนแสงสองหน้าถนน
สายสุขจิต จ านวนไม่น้อยกว่า 125 จุด และ
ถนนสายขา้งกองบิน 5 จ านวนไม่น้อยกว่า 
525 จุด 

256,000.00 255,000.00 255,000.00 1,000.00 

 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่ 6 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 
ตรม.  

638,000.00 585,000.00 585,000.00 53,000.00 

 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยเย็นใจ หมู่ที่ 6 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตรม. 

268,000.00 268,000.00 0.00 0.00 

กันเงิน 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสน (เชื่อมหมู่ 5 ต.
อ่าวน้อย) หมู่ที่ 7 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,690 
ตรม. 

986,000.00 979,000.00 0.00 7,000.00 

กันเงิน 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยทองหล่อ เครือมาก หมู่ที่ 
8 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 531 ตรม. 

343,000.00 314,000.00 314,000.00 29,000.00 

 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยนางสม คุ้มเดช หมู่ที่ 8 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตรม. 

584,500.00 537,000.00 537,000.00 47,500.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านจ านงค์ กลัดสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 8 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตรม. 

376,000.00 376,000.00 376,000.00 0.00 

 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 796 ตรม. 

492,000.00 492,000.00 492,000.00 0.00 

 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนายนุ้ย หมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 
ตรม. 

662,000.00 612,000.00 612,000.00 50,000.00 

 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสาย แสงฉาย หมู่ที่ 9 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 320 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 400 
เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,600 
ตรม. 

964,000.00 935,000.00 935,000.00 29,000.00 

 

26 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสาย แสงฉาย (ช่วง
กลาง)  
หมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตรม. 

295,000.00 267,000.00 0.00 28,000.00 

กันเงิน 
 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบทางรถไฟ (ซอยน้อย
ส าราญ)  
หมู่ที่ 10 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,225 
ตรม. 

720,000.00 686,500.00 686,500.00 33,500.00 

 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ 11 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตรม. 

511,000.00 478,000.00 478,000.00 33,000.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

29 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสถานธรรม (เหมียวเต๋อ) 
หมู่ที่ 11 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตรม. 

405,000.00 405,000.00 405,000.00 0.00 

 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสังวาลย์ หมู่ที่ 11 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตรม. 
พร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร จ านวน 7 ท่อน 

236,000.00 215,000.00 215,000.00 21,000.00 

 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหมอใจ หมู่ที่ 11 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตรม. 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 

 

32 ก่อสร้างฐานรองรับหอถังเหล็กเก็บ
น้ า 
(ถังแชมเปญ) ระบบประปา
หนองขุย  หมู่ที่ 3 

174,000.00 173,000.00 0.00 1,000 กันเงิน 

33 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ภายในต าบล 

300,000.00 12,200.00 12,200.00 287,800.00 
 

34 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ (พาดสายดับไฟฟ้า
สาธารณะ) ภายในหมู่บ้าน 

577,000.00    
 

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ)  
ซอยสามัคคี 3 หมู่ที่ 10 

 18,845.00 18,844.82 0.18 
 

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ สายซอยภวภูมิ  
หมู่ที่ 10 

 6,443.00 6,442.14 0.86 
 

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(ปักเสาและพาดสายดับ) 
ซอยบ้านนางอุบล หมู่ที่ 1 

 72,638.00 72,638.00 0.00 
 

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ) ซอย 
ครัวเจ๊ษร หมู่ที่ 3 

 91,485.00 91,484.98 0.02 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
หมาย
เหตุ 

 

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ)  
ซอยร่วมพัฒนา 10/1 หมู่ที่ 2 

 4,117.00 4,117.00 0.00 
 

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ) 
สายบ้านนางใบ หมู่ที่ 7 

 99,408.00 99,407.56 0.44  

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ)  
สายบ้านนางรัตน์ หมู่ที่ 9 

 8,639.00 8,638.63 0.37  

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ)  
สายบ้านนายค า หมู่ที่ 6 

 49,053.00 49,052.76 0.24  

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ)  
สายบ้านนายสน หมู่ที่ 7 

 116,293.00 116,292.08 0.92  

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ)  
สายพุพยอม -ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 8 

 21,340.00 21,339.25 0.75  

- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ(พาดสายดับ)  
สายร่องทศกัณฑ์ หมู่ที่ 7 

 87,814.00 81,813.43 0.57  

35 ขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในต าบลเกาะหลัก 

120,000.00 80,111.29 80,111.29 39,888.71 
 

36 จัดท าป้ายบอกชื่อถนนซอยภายใน
ต าบล 
- จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายเหล็ก  
พร้อมอักษร และตราอบต.  
- จัดซื้อวัสดุจัดท าป้าย 

600,000.00  
166,920.00 

 
421,950.00 

 
166,920.00 

 
421,950.00 

 
0.00 

 
11,130.00 

 

37 ขุดลอกเขาหินเทิน หมู่ที่ 9 486,000.00 486,000.00 0.00 0.00 กันเงิน 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
38 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านทุ่งเคล็ด 

316,500.00 215,970.00 215,970.00 100,530.00 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองกก 

316,500.00 218,540.00 218,540.00 97,960.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
หมาย
เหตุ 

39 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. พื้นที่ต าบลเกาะหลัก 

401,000.00 400,992.60 400,992.60 7.40 
 

40 โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 

386,000.00 386,000.00 386,000.00 0.00 
 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก 

430,000.00 429,000.00 429,000.00 1,000.00 
 

41 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลเกาะหลัก โครงการจัดจ้างพ่ี
เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้าน
ทุ่งเคล็ด 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

 

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลเกาะหลัก โครงการจัดจ้างพ่ี
เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองกก 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

 

42 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

157,200.00 157,128.40 157,128.40 71.60 
 

43 ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมอาคาร  
ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

145,000.00    
 

- ติดตั้งแผงบังแดดสูง 0.90 เมตร 
ยาว 8.50 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองกก 

 16,000.00 13,000.00 3,000.00 
 

- ปรับปรุงต่อเติมหลังคา กว้าง 3 
เมตร ยาว 12 เมตร และเสาธง
ชาติหน้าอาคารสูง 8 เมตร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด 

 129,000.00 109,000.00 20,000.00 

 

44 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

355,500.00 47,744.10 47,744.10 307,755.90 
 

45 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาหรือ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่ง
เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 

270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00 
 

46 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

70,000.00 20,431.00 20,431.00 49,569.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
หมาย
เหตุ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชน 
47 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 50,000.00 24,300.00 24,300.00 25,700.00  

48 โครงการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

180,000.00 142,225.00 142,225.00 37,775.00 
 

49 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

50,000.00 21,800.00 21,800.00 28,200.00  

50 โครงการปริญญาชีวิต บัณฑิต
ปัจฉิมวัย 

30,000.00 7,680.00 7,680.00 22,320.00 
 

51 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 

50,000.00 6,685.00 6,685.00 43,315.00 
 

52 ค่าใช้จ่ายในโครงการลด
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทาง
การจราจร 

40,000.00 9,000.00 9,000.00 31,000.00 
 

53 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,300,000.00 13,633,500.00 13,633,500.00 666,500.00  
54 เบี้ยยังชีพความพิการ 3,920,000.00 3,696,600.00 3,696,600.00 223,400.00  
55 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 130,000.00 125,500.00 125,500.00 4,500.00  
56 เพ่ือสมทบกองทุนบริหาร

หลักประกันสุขภาพต าบล 
เกาะหลัก (สปสช) 

675,000.00 348,142.50 348,142.50 326,857.50 
 

57 โครงการควบคุมป้องกันโรค 
อุบัติใหม่ 

100,000.00 47,145.00 47,145.00 44,8054.00 
 

58 โครงการหนึ่งทุนหนึ่งความดี 50,000.00 5,195.00 5,195.00 44,805.00  
การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
59 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

ต่าง ๆ 
200,000.00 117,700.00 117,700.00 82,300.00  

60 ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ 
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

495,000.00 363,738.00 363,738.00 131,262.00 

 

- ปรับปรุงห้องเก็บของอาคาร
เอนกประสงค์ (โรงยิม) 

68,000.00 49,000.00 49,000.00 19,000.00 
 

- ปรับปรุงห้องเก็บของอาคาร
เอนกประสงค์ (โรงยิม 
ฝั่งตะวันตก) 

49,500.00 49,500.00 49,500.00 0.00 
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ล าดับ

ที ่
โครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

61 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
(ส านักปลัด) 
- เก้าอ้ีส านักงาน 
- โต๊ะส านักงาน 
- จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One 
- จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) 

- จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
ส านักงาน 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี (การศึกษา) 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานประมวลผล (กองช่าง) 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
- จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา
(ประปา) 

 
 
 

124,000.00 
 

17,900.00 
22,000.00 

4,000.00 
85,000.00 

 
10,000.00 

120,000.00 
9,000.00 

16,000.00 
 

30,000.00 
 

23,000.00 
 

10,000.00 
 

2,500.00 
26,500.00 

 
 
 

119,500.00 
 

17,800.00 
22,000.00 

2,876.00 
84,500.00 

 
10,000.00 
95,000.00 

9,000.00 
16,000.00 

 
30,000.00 

 
22,500.00 

 
8,000.00 

 
2,000.00 

26,500.00 

 
 
 

119,500.00 
 

17,800.00 
22,000.00 

2,876.00 
84,500.00 

 
10,000.00 
95,000.00 

9,000.00 
16,000.00 

 
30,000.00 

 
22,500.00 

 
8,000.00 

 
2,000.00 

26,500.00 

 
 
 

4,500.00 
 

100.00 
0.00 

1,124.00 
500.00 

 
0.00 

25,000.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
500.00 

 
2,000.00 

 
500.00 

0.00 

 

62 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี 400,000.00 303,400.00 303,400.00 96,600.00  

63 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง และประชาชน 

30,000.00 3,200.00 3,200.00 26,800.00 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

64 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

10,000.00 4,500.00 4,500.00 5,500.00  

65 จ้างเหมาบริการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า
สองข้างถนนในความรับผิดชอบของ 
อบต. 

150,000.00 60,300.00 60,300.00 89,700.00  

66 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

720,000.00 711,063.20 711,063.20 8,936.80  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

38 16,866,500.00 38 16,446,500.00 37 15,100,943.56 31 12,218,943.56 

2.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

4 550,000.00 - - - - - - 

3.การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

9 30,636,700.00 9 3,063,700.00 9 2,506,806.10 9 2,483,806.10 

4.การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคน ครอบครัว 
ชุมชน 

26 19,960,000.00 16 19,845,000.00 12 18,067,772.50 12 18,067,772.50 

5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

10 2,492,000.00 6 2,330,000.00 5 1,234,514.00 5 1,234,514.00 

6.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 2,200,000.00 3 880,000.00 3 775,863.00 3 775,863.00 

รวม 92 45,132,200.00 72 42,565,200.00 66 37,685,899.16 60 34,780,899.16 
 
อบต.เกาะหลัก จัดท าโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 จ านวน  92  โครงการ มีการด าเนินงานโดย
ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน  66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.73 % 
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ข. ผลการด าเนินงาน 
        อบต.เกาะหลัก ได้ด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในเขตพ้ืนที่  
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาครัฐ  ภาคประชาชนและภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจน 
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง งานที่ส าคัญ 
โดยมีผลการด าเนินที่ส าคัญดังนี้ 
 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุกเกตุ-บ้านป้าจุก หมู่ที่ 1 

 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ ประจวบเหมาะ หมู่ที่ 1 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมล (ขายไก่) หมู่ที่ 2 

 

     4. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 

 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 2 
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       6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านคุณไก่ หมู่ที่ 3 

 

     7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองต้นนุ่น (ซอย 2) หมู่ที่ 4  
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    9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อ (ซอย 1) หมู่ที่ 4 
 

 

        

     10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแก้ว (ซอย 3) หมู่ที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคีร่วมสุข (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 
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     12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
     13. ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนสายสุขจิตและสายข้างกองบิน หมู่ที่ 5 
 

 

    14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสน่ห์  หมู่ที่ 6 
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    15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นใจ หมู่ที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสน (เชื่อมหมู่ 5 ต.อ่าวน้อย) หมู่ที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยบ้านนายทองหล่อ  เครือมาก  หมู่ที่ 8 
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      18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสม  คุ้มเดช หมู่ที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                
       19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจ านงค์  กลัดสมบูรณ์  หมู่ที่ 8                                                                       
                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

      20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีจันทร์  หมู่ที่ 8 
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        21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายนุ้ย  หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาย  แสงฉาย  หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาย  แสงฉาย (ช่วงกลาง) หมู่ที่ 9 
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       24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ (ซอยน้อยส าราญ) หมู่ที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ 11 
  
  
  
  
  
  
      
 
 
 
 
 
     26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสังวาล  หมู่ที่ 11 
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      27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอใจ  หมู่ที่ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสถานธรรม (เหมี่ยวเต๋อ)  หมู่ที่ 11 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    29. โครงการขุดลอกเขาหินเทิน หมู่ที่ 9 
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      30. บ ารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     31. โครงการขยายเขตและซ่อมแซมระบบประปา ภายในต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     32. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบล 
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     33. โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     34. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น (เจลล้างมือ, สานตะกร้าพลาสติก, สานปลาตะเพียน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     35. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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     36. โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     37. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
    34. โครงการปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย 
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       35. โครงการลดอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางการจราจร (เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     36. โครงการหนึ่งทุนหนึ่งความดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       37. ส ารวจจัดท าแผนที่ภาษี 
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     38. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสองข้างถนนภายในต าบล 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
             ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เกาะหลัก ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ 
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

             จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                                              ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                                 (นายสุวิทย์  เยื่อใย)                                                                      
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
         โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขอกันเงินงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันและอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 
 โครงการ งบประมาณ เงินตามสัญญา หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่ 3 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. 

733,000.00 709,000.00 
 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นใจ หมู่ที่ 6 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตรม. 

268,000.00 268,000.00 
 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 
นายสน (เชื่อมหมู่ 5 ต.อ่าวน้อย) หมู่ที่ 7 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,690 ตรม. 

986,000.00 979,000.00 
 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาย แสงฉาย 
(ช่วงกลาง) หมู่ที่ 9 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตรม. 

295,000.00 267,000.00 
 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

5 ก่อสร้างฐานรองรับหอถังเหล็กเก็บน้ า 
(ถังแชมเปญ) ระบบประปาหนองขุย  หมู่ที่ 3 

174,000.00 173,000.00 
 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

6 ขุดลอกเขาหินเทิน หมู่ที่ 9 486,000.00 486,000.00 
 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

1 จ้างเหมาบริการส ารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของ อบต.เกาะหลัก 

25,000.00 20,000.00 
 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

 
 

 

 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


