ประกาศ เทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ อปท.สภาท้องถิน! และผูบ้ ริ หารท้องถิน! เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั*ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ!นมีส่วนร่ วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน! พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม! เติมถึง (ฉบับที! 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผูบ้ ริ หารท้องถิ!นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ!น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ!น พร้อมทั*งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ!นให้ประชาชนในท้องถิ!นทราบ ในที!เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที!ผบู ้ ริ หารท้องถิ!นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้อง ปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ!งครั*งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั*นเพื!อการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ!น
เทศบาลตําบลเกาะเพชร จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั*ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ!น ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื!อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริ หารจัดการเทศบาลตําบลเกาะเพชร ดังนี*
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร
"บริ หารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื*นฐานเพียบพร้อม เกิดสังคมล้อมรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยัง! ยืน สิ! งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติ"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร
ค. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของเทศบาลตําบลเกาะเพชรได้กาํ หนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์
ดังนี*
1.การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน
2.การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ
3.การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว
5. การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ! งแวดล้อม
6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ!น
7. การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

ง. การวางแผน
เทศบาลตําบลเกาะเพชร ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที!บญั ญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื!อรับฟังปั ญหาและความต้องการที!
แท้จริ งของประชาชนในพื*นที! ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื!อพัฒนาพื*นที! ที!บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
เทศบาลตําบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาํ หนดโครงการที!จะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 2565)
2561

2562

2563

2564

2565

ยุทธศาสตร์
จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้ าง
7

พื นฐาน

1,559,000.00

8

2,410,000.00

23 7,000,000.00

32 61,020,218.00

75

142,175,415.00

51 16,593,000.00

54

16,171,000.00

63 19,881,400.00

59 19,916,000.00

66

17,799,200.00

270,000.00

8

460,000.00

14 2,758,527.00

12

1,255,000.00

12

1,065,000.00

14 2,554,390.00

7

830,000.00

10

771,000.00

16 102,940,000.00

22

108,564,681.00

การส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิต
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม

6

และการรักษาความ
สงบเรี ยบร้ อย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การส่งเสริ มอาชีพ
การเกษตร พานิชยก
รรมและการท่องเที)ยว
การบริ หารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

4

130,000.00

8

340,000.00

5

330,000.00

3

160,000.00

4

660,000.00

9

461,000.00

10

582,500.00

11

682,500.00

11

457,500.00

11

682,500.00

14 1,105,800.00

22

5,473,300.00

24 2,413,800.00

20

5,957,500.00

19

2,457,500.00

105 22,673,190.00

117

26,266,800.00

150 33,837,227.00

153 191,706,218.00

209

273,404,296.00

และสิง) แวดล้ อม
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณีและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ)น
การเมืองการปกครอง
การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ ระบอบ
ธรรมาภิบาล
รวม

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที!บรรจุอยูใ่ นข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 72 โครงการ
งบประมาณ 6,709,127 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี*
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

9

2,613,766.00

29

2,830,900.00

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย

6

300,180.00

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว

7

584,681.00

การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ! งแวดล้อม

2

50,000.00

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ!น

8

92,500.00

11

237,100.00

72

6,709,127.00

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล
รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลเกาะเพชร มีดงั นี*
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จํานวนงบประมาณ

1.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมูท่ ี! 5

493,893.00

2.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมูท่ ี! 9

493,893.00

3.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อคณฑี-บ้านบางคันธง หมูท่ ี!
4,หมูท่ ี! 6

402,854.00

4.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายซอยหรรษา หมู่
ที! 2

308,866.00

5.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายพาดสายไฟสาธารณะในเขต
ตําบลเกาะเพชร

100,000.00

6.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในเทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

300,000.00

7.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ 1,7,9 หมูท่ ี! 1,7,9

350,000.00

8.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายซอยร่ วมใจ
พัฒนา 1

164,260.00

9.

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

โครงการปรับปรุ งไฟฟ้ าระบบประปาหมูบ่ า้ น

10.

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพ
โครงการเทศกาลทําบุญใส่บาตรทางเรื อ
การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว

10,000.00

11.

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพ
โครงการส่งเสริ มการท่องเที!ยวในเทศกาลวันเมลิดประจําปี
การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว

50,000.00

0.00

12.

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพ
โครงการแข่งขันตกปลาและส่งเสริ มการท่องเที!ยว
การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว

13.

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพ
โครงการอุดหนุนกลุม่ อาชีพหรื อกลุม่ ส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว ตําบลเกาะเพชร

14.

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพ
โครงการขุดลอกคูระบายนํ*าสายบางปราชญ์-สระตรุ ด
การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว หมูท่ ี! 7

220,902.00

15.

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพ
โครงการขุดลอกคูระบายนํ*าสายบ่อนายโสภณ - ถนนสายซอย
การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว เพิม! ทรัพย์ หมูท่ ี! 9

108,784.00

16.

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชีพ
โครงการขุดลอกคูระบายนํ*าสายเกาะเพชร - บ่อคณฑี
การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว หมูท่ ี! 6

184,995.00

17.

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อย

โครงการจัดตั*งจุดบริ การเทศกาลสงกรานต์

10,000.00

18.

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อย

โครงการจัดตั*งจุดบริ การเทศกาลปี ใหม่

10,000.00

19.

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อย

โครงการทบทวนและฝึ กอบรมเพื!อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

20.

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อย

โครงการป้ องกันอัคคีภยั และฝึ กซ้อมอพยพ

21.

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อย

โครงการช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ

22.

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อย

โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัยพิบตั ิ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

55,580.00

23.

การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ! งแวดล้อม

โครงการบริ หารการจัดการขยะ

50,000.00

24.

การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ! งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์น* าํ และทรัพยากรชายฝั!ง

0.00

โครงการประเพณี สงกรานต์

0.00

25.

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ!น

10,000.00
0.00

100,000.00

24,600.00

100,000.00

26.

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ!น

โครงการชักพระเนื!องในวันออกพรรษา

27.

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ!น

โครงการอบรมผูน้ าํ ทางศาสนา

20,000.00

28.

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ!น

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน!

15,000.00

29.

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ!น

โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน

15,000.00

30.

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ!น

โครงการจัดงานวันฮารี รายอ

30,000.00

31.

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ!น

อุดนุนโครงการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วน
ร่ วมในการจัดกระบวนการแห่หมรับงานประเพณี เทศกาล
เดือนสิ บ

10,000.00

32.

ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ!น

อุดหนุนโครงการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมประเพณี แห่ผา้ ขึ*นธาตุ(วันมาฆบูชา)

2,500.00

33.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื!องในวัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั

15,000.00

34.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการจัดกิจกรรมเนื!องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

10,000.00

35.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื!องในวัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพนั ปี หลวง

10,000.00

36.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการบริ หารจัดการศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.อําเภอหัวไทร

20,000.00

37.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม

20,000.00

38.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื อข่ายการทํางาน

50,000.00

39.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร

20,000.00

40.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆที!จะส่งเสริ มสถาบัน

20,000.00

41.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

10,000.00

42.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการบูรณาการการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ!น

37,100.00

0.00

43.

การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

44.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กเนื!องในวันเด็กแห่งชาติ

45.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลเกาะเพชร

40,000.00

46.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการวัยใสใส่ใจเรื! องเพศ

10,000.00

47.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการอบรมจริ ยธรรมของเยาวชนที!นบั ถือศาสนาอิสลาม

200,000.00

48.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการอบรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

10,000.00

49.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการแข่งขันเรื อเพรี ยว

10,000.00

50.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ หารสถานศึกษา

846,600.00

51.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนอาหารเสริ ม(นม) ศพด.บ้านไชยราม

0.00

52.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนอาหารเสริ ม(นม) ศพด.ตําบเกาะเพชร

0.00

53.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนอาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ยนบ้านบางโหนด

0.00

54.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนอาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ยนชุมชน
วัดเกาะเพชร

0.00

55.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรี ยนชุมชน
วัดเกาะเพชร

588,000.00

56.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรี ยนบ้านบางโหนด

336,000.00

57.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

39,800.00

58.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไข้เลือดออก

30,500.00

59.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการพระราชดําริ ดา้ นสาธารณสุข

60.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ

200,000.00

61.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพ้ ิการ

10,000.00

62.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการหน้าบ้านสี ขาวหลังบ้านสี เขียว

15,000.00

63.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริ มศักยภาพสภาสตรี เทศบาลตําบลเกาะเพชร

20,000.00

64.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการฝึ กอาชีพแก่เยาวชน สตรี และผูส้ ูงอายุ

60,000.00

65.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการแข่งขันตะกร้อประจําปี ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร

20,000.00

66.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี (เกาะเพชรเกมส์)

67.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการแข่งขันกีฬาร่ วมกับหน่วยงานอื!น

10,000.00

68.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการแข่งขันกีฬาอําเภอหัวไทร

10,000.00

69.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื!อเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กบั เยาวชน

25,000.00

70.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนศูนย์คนพิการตําบลเกาะเพชร

50,000.00

25,000.00
0.00

0.00

0.00

71.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชนตําบล
เกาะเพชร

100,000.00

72.

การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนศุนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริ มอาชีพ
ผูส้ ูงอายุตาํ บลเกาะเพชร

200,000.00

ฉ. การใช้ จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี*ผกู พัน/ ลงนามในสัญญา รวม
15 โครงการ จํานวนเงิน 2,656,479 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 14 โครงการ จํานวนเงิน 1,600,166 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดงั นี*
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี*ผกู พัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน
การส่งเสริ มคุณภาพชีวิต

7

1,251,980.00

7

1,244,780.00

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย

2

29,748.00

2

26,588.00

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มอาชีพการเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว

2

292,000.00

2

292,000.00

4

61,798.00

3

36,798.00

15

1,635,526.00

14

1,600,166.00

การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ! งแวดล้อม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ!น
การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลเกาะเพชร ที!มีการก่อหนี*ผกู พัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี*
ยุทธศาสตร์

ชื!อโครงการตามแผน

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

โครงการขุดลอกคู
การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ระบายนํ*าสายบ่อนาย
1. ส่งเสริ มอาชีพการเกษตร
โสภณ - ถนนสาย
พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว
ซอยเพิม! ทรัพย์

108,784.00

108,000.00

108,000.00

784.00

การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
โครงการขุดลอกคู
2. ส่งเสริ มอาชีพการเกษตร
ระบายนํ*าสายเกาะ
พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว เพชร - บ่อคณฑี

184,995.00

184,000.00

184,000.00

995.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

100,000.00

19,748.00

16,588.00

80,252.00

การเมืองการปกครอง การ
5. บริ หารจัดการองค์กรภายใต้
ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการบริ หาร
จัดการศูนย์
ปฏิบตั ิการร่ วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ!นอําเภอ
หัวไทร

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

การเมืองการปกครอง การ
6. บริ หารจัดการองค์กรภายใต้
ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการตามแผน
มาตรฐานส่งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม

20,000.00

14,290.00

14,290.00

5,710.00

การเมืองการปกครอง การ
7. บริ หารจัดการองค์กรภายใต้
ระบอบธรรมาภิบาล

โครงการบูรณาการ
การจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ!น

37,100.00

2,508.00

2,508.00

34,592.00

โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
โครงการจัดตั*งจุด
3. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
บริ การเทศบาลปี ใหม่
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย
การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย โครงการช่วยเหลือ
4. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ ประชาชน
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ

การเมืองการปกครอง การ
บริ หารจัดการองค์กรภายใต้
8. ระบอบธรรมาภิบาล

9. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
สถานศึกษา

846,600.00

460,730.00

460,730.00

385,870.00

10. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

อุดหนุนโรงเรี ยน
ชุมชนวัดเกาะเพชร

588,000.00

281,400.00

281,400.00

306,600.00

11. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

อุดหนุนโรงเรี ยน
บ้านบางโหนด

336,000.00

163,800.00

163,800.00

172,200.00

12. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริ ม
ศักยภาพสภาสตรี
เทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

20,000.00

16,650.00

16,650.00

3,350.00

13. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

โครงการฝึ กอาชีพแก่
เยาวชน สตรี และ
ผูส้ ูงอายุ

60,000.00

29,400.00

22,200.00

30,600.00

14. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

อุดหนุนศูนย์พฒั นา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลเกาะเพชร

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

15. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ

อุดหนุนศูนย์พฒั นา
คุณภาพชีวติ และ
ส่งเสริ มอาชีพ
ผูส้ ูงอายุ (ศพอส.)
ตําบลเกาะเพชร

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2565
เทศบาลตําบลเกาะเพชร หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
ยุทธศาสตร์

แผนการดําเนินการ
ทั*งหมด
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

อนุมตั ิงบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.การพัฒนาโครงสร้างพื*นฐาน

75 142,175,415.00

9

2,613,766.00

2.การส่งเสริ มคุณภาพชีวิต

66 17,799,200.00

29

2,830,900.00

3.การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย

12

1,065,000.00

6

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริ มอาชี พ
การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที!ยว

22 108,564,681.00
4

6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ!น
7.การเมืองการปกครอง การบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

5.การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ! งแวดล้อม

รวม

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

7 1,251,980.00

7 1,244,780.00

300,180.00

2

29,748.00

2

26,588.00

7

584,681.00

2

292,000.00

2

292,000.00

660,000.00

2

50,000.00

11

682,500.00

8

92,500.00

19

2,457,500.00

11

237,100.00

4

61,798.00

3

36,798.00

209 273,404,296.00

72

6,709,127.00

15 1,635,526.00

14 1,600,166.00

ทั*งนี* หากประชาชนทุกท่านหรื อหน่วยงานราชการต่างๆ ที!เกี!ยวข้องมีขอ้ สงสัยหรื อมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ การ
บริ หารงานขอเทศบาลตําบลเกาะเพชรทราบ เพื!อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื*นที!ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื!อทราบโดยทัว! กัน
ประกาศ ณ วันที! 20 เมษายน 2565

(นายเดชา แก้วเจริ ญ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลเกาะเพชร

