
 

ประกาศ อบต.เอราวัณ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เอราวัณ 
    "" สาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบถ้วนมีมาตรฐาน เศรษฐกิจพอเพียงน าต าบลเข้มแข็ง ประเพณีวัฒนธรรมเฟื่องฟู น า
ด้วยหลักธรรมมาภิบาล บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน "" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เอราวัณ 
    1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธาณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมืองรวมจังหวัด 
    2. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู่เพื่อเอาชนะยา
เสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    3. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
    4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเทียว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดทั้ง
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  
การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
    6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา 
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
    7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เอราวัณได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        3. แผนงานการเกษตร 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        6. แผนงานการเกษตร 
        7. แผนงานงบกลาง 
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ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานการเกษตร 
 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ง. การวางแผน 
    อบต.เอราวัณ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    อบต.เอราวัณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมา
ณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

10 4,480,400 8 38,760,000 19 53,949,900 20 25,137,9000 9 14,130,000 

ด้านงาน
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
34 11,708,355 33 11,867,205 33 11,888,000 35 11,838,000 35 11,978,000 

ด้านการจัด
ระเบียบ

ชุมชน/สังคม
และการรักษา

ความสงบ
เรียบร้อย 

10 262,850 7 176,230 6 338,000 6 338,000 6 338,000 

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 

ด้านการ
บริหารจัดการ

และการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 105,000 3 45,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

8 432,500 4 300,000 5 365,000 6 425,000 6 425,000 

ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร

มาภิบาล 

7 1,131,000 6 1,183,660 6 2,922,000 5 2,249,000 4 630,000 

รวม 
 

75 
 

18,125,105 62 52,337,095 73 69,517,900 76 40,042,900 64 27,556,000 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.เอราวัณ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 46 โครงการ งบประมาณ 15,021,300 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 1,580,000.00 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 27 11,142,300.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 90,000.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว - - 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 50,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 320,000.00 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3 1,839,000.00 

รวม 46 15,021,300.00 
 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เอราวัณ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ปฐมนิเทศนักเรียน 
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือสร้างความ
เข้าใจกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเรียน
การสอนของศูนย์ฯ 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 

2 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

วันเด็กแห่งชาติ 
(ประชาคม) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 



3 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านแขยง 
หมู่ที่ 2 

336,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนเงิน
ให้กับโรงเรียน
บ้านแขยง หมู่
ที่ 2 

4 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,140,200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนฯ
ให้กับศูนย์
พัฒนาฯ ของ
อบต. 

5 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ให้กับ
โรงเรียนในเขต 
อบต. 

1,140,200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนฯ
ให้กับโรงเรียน
ในพ้ืนที่ต าบล
เอราวัณ 

6 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

707,100.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตาม
รายการที่ก าหนด 
(ค่าอาหาร
กลางวัน/ค่า
จัดการเรียนฯ/ค่า
จัดการศึกษา/สื่อ
การเรยีนเชิงอัต
ลักษณ์ฯลฯ) 



7 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
(ประชาคม) 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้
ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

จ านวนเด็กและ
เยาวชน 
ประมาณ 600 
คน 

8 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
สานสัมพันธ์ 
ครอบครัวอบอุ่น 
(ประชาคม) 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัว 

จ านวน
ผู้เข้าร่วมฯ 
ประมาณ 160 
คน 

9 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 
(สปสช.) 

100,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การ
สนับสนุนกิจการ
สปสช.ในระดับ
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณ 
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

10 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้ใน
การปูองกันควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ 

จัดกิจกรรม/
โครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 

11 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี (ประชาคม) 
 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในพ้ืนที่ต าบล
เอราวัณ 

สุนัข/แมว 
ประมาณ 90 
ตัว 



12 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างสุขกายใจ ผู้สูง
วัยอายุยืน 
(ประชาคม) 

10,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสนับสนุนและ
สร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุ 

50 ราย 

13 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพกลุ่มสตรี 
(ประชาคม) 

100,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มสตรี 

จัดอบรม/
กิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง เปูาหมาย 
50 คน 

14 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
(ประชาคม) 

20,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

15 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับเยาวชน/
ประชาชน 
(ประชาคม) 

30,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับ
เยาวชน ประชาชน 

จัดฝึกอบรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

16 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ 
อบต. ฆอเลาะ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออุดหนนุนตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 

อุดหนุนปีละ 1 
ครั้ง 

17 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมกีฬา/เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาใน
ระดับต่างๆ 

จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วม 
เปูาหมายปีละ 
1 ครั้ง 



18 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
สานสัมพันธ์ต าบล
เอราวัณ 
(ประชาคม) 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาใน
ระดับต่างๆ 

จัดโครงการฯ 
เปูาหมายปีละ 
1 ครั้ง 

19 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
กีฬาส าหรับ
แจกจ่ายแต่ละ
หมู่บ้าน 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ออก
ก าลังกาย และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

แจกจ่ายวัสดุ
กีฬา เปูาหมาย
ปีละ 1 ครั้ง 

20 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ต้านภัยยาเสพติด
ประจ าปี 
(ประชาคม) 

200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคี และใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ให้กับ
ประชาชน 

จัดการแข่งขัน
กีฬาอบต. ปีละ 
1 ครั้ง 

21 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ประชาคม) 

30,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ 

ปีละประมาณ 
30 ครัวเรือน 

22 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ในเขต 
อบต. 

18,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์
ไดรับการช่วยเหลือ 
มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์
เปูาหมายตาม
จ านวนรายต่อ
ปี 



23 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยความ
พิการในเขต อบต. 

1,430,400.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 
 

เพ่ือให้ผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลือ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ผู้พิการตาม
จ านวนรายต่อ
ปี 

24 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขต 
อบต. 

4,051,200.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม
, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการช่วยเหลือ 
มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุ
เปูาหมายตาม
จ านวนรายต่อ
ปี 

25 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านตือมา
ยู หมู่ที่ 1 

396,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

โรงเรียน
บ้านตือมายู 

26 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านแอแว 
หมู่ที่ 3 

764,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนให้กับ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบล
เอราวัณ 

27 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนเพลินพิศ 
หมู่ที่ 4 

544,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

อุดหนุนเงิน
ให้กับโรงเรียน
เพลินพิศ หมู่ที่ 
4 



28 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมความรู้สา
ธารณภัย 
(ประชาคม) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
ให้แก่ประชาชนใน
การปูองกันภัย
ต่างๆ 

จัดโครงการปี
ละ 1 ครั้ง 
เปูาหมาย 50 
คน 

29 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ซักซ้อมแผนการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้มีการซ้อม
แผนปฏิบัติการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต. 

ฝึกซ้อมแผนฯปี
ละ 1 ครั้ง 

30 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ อป
พร. (ประชาคม) 

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานปูองกัน
ภัยมีประสิทธิภาพ 
และมีจ านวนก าลัง
ที่เพียงพอในการ
สนับสนุนราชการ 

ฝึกอบรม/
ทบทวน 
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง เปูาหมาย 
20 คน 

31 

ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพ้ืนที่ 

ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ 
จ านวน 50 คน 
ฝึกอบรมฯเป็น
เวลา 3 วัน 

32 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการจัดการ
ขยะ (ประชาคม) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจถึงวิธีการ
ก าจัดขยะให้ถูกวิธี 

จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

33. 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึกการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ประชาคม) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปลูกจิตส านึก
ให้กับประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

จัดโครงการปี
ละ 1 ครั้ง 

34 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
สมเด็จพระเทพฯ 

10,000.00 

 
ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพ่ือสนับสนุนและ
ด าเนินการตาม
โครงการฯ
พระราชด าริ 

จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 



35 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนเงินให้กับ
สภาวัฒนธรรม อ.
แว้ง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ืออุดหนุนเงิน
ให้กับสภา
วัฒนธรรม อ.แว้ง 
ตามโครงการสืบ
สานและ
ประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของอ.แว้ง 
ประจ าปี 2563 

อุดหนุนเงินปี
ละ 1 ครั้ง 

36 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์/สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
(ประชาคม) 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูล/จัด
กิจกรรมสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ต าบลเอราวัณ 

ด าเนินการ ปี
ละ 1 ครั้ง 

37. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

เมาลิดสัมพันธ์ 
(ประชาคม) 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีปฏิบัติของ
ชาวไทยมุสลิมใน
พ้ืนที่ 

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 
เปูาหมาย 7 
หมู่บ้าน 

38 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นให้สืบ
สานต่อไป 

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 
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ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ 
(ประชาคม) 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามศาสนา
ของประชาชนที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม 

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 

40 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากร อบต. 

200,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
วิสัยทัศน์ และ
ประสบการณ์ให้กับ
บุคคลากรของ 
อบต. 

จัดอบรมสัมนา
และทัศนศึกษา
ดูงาน จ านวน 
1 ครั้ง 

41 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ 
อบต. 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการมี
คุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของ อบต. 

จัดอบรม
จ านวน 1 ครั้ง 

42 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พร้อมรางระบายน้ า
ที่ท าการ อบต. 

1,619,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้มีความ
พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พร้อมราง
ระบายน้ า ราง
ระบายน้ ากว้าง 
0.60 เมตร สูง 
0.60 เมตร ยาว 
110 เมตร 
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

43 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางสือปะ ช่วง
ที่ 2 หมู่ที่ 1 

292,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้มีถนนสภาพ
ที่ดีสามารถสัญจร
ไปมาได้ 

ถนน คสล.ช่วง
ที่ 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 
 
 
 
 



44 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแอแว-ก า
ปงบารู ช่วงที่ 2 หมู่
ที่ 3 

521,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้มีถนนสภาพ
ที่ดีสามารถสัญจร
ไปมาได้ 

ถนน คสล.ก
ว้าง 4 เมตร 
ยาว 198 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร (ตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด) 

45 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหลังกูโบร์ 
ลูโบะสะโต หมู่ที่ 7 

376,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 310 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร 
พร้อมหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร (ตาม
แบบที่อบต.
ก าหนด) 

46 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแยกฟาร์ม
ตัวอย่าง-จาแบดูวอ 
หมู่ที่ 4 

391,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือเปิดทางน้ าไหล
และการระบายน้ า
ในพ้ืนที่ที่มีปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาด 2.40 x 
2.40 เมตร 
ชนิด 1 ช่อง 
ยาว 7 เมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ฉ. การใช้จ่าย... 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.เอราวัณ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จ านวนเงิน 12,266,100 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 12 
โครงการ จ านวนเงิน 4,186,856 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 12 4,758,871.84 12 4,186,855.92 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย     

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว     

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น     

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1 1,590,000.00 
  

รวม 13 6,348,871.84 12 4,186,855.92 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เอราวัณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
โรงเรียนบ้านแขยง 
หมู่ที่ 2 

336,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 

2. 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,140,200.00 570,515.92 285,257.96 569,684.08 

3. 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,140,200.00 570,515.92 285,257.96 569,684.08 

4. 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (กอง
ศึกษา) 

707,100.00 297,440.00 297,440.00 409,660.00 

5. 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6. 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลฆอเลาะ (ส านัก
ปลัด) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

7. 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 18,000.00 7,000.00 5,500.00 11,000.00 

8. 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,430,400.00 569,000.00 569,000.00 861,400.00 

9. 

ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,051,200.00 1,604,400.00 1,604,400.00 2,446,800.00 



10 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
โรงเรียนบ้านตือมายู 
หมู่ที่ 1 

396,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 

11 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
โรงเรียนบ้านแอแว 
หมู่ที่ 3 

764,000.00 382,000.00 382,000.00 382,000.00 

12 
ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
โรงเรียนเพลินพิศ 
หมู่ที่ 4 

544,000.00 272,000.00 272,000.00 272,000.00 

13 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พร้อมรางระบายน้ าที่
ท าการ อบต.เอราวัณ 
(ส านักปลัด) 

1,619,000.00 1,590,000.00 0.00 29,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/รายงาน… 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564 
อบต.เอราวัณ แว้ง จ.นราธิวาส 

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

   งบประมาณ 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

20 25,137,900 4 1,580,000 
    

2.ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

35 11,838,000 27 11,142,300 12 4,758,871.8
4 12   4,186,855.92 

3.ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

6 338,000 4 90,000 
    

4.ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

1 5,000 - - 
    

5.ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 50,000 3 50,000 
    

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6 425,000 5 320,000 
    

7.ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

5 2,249,000 3 1,839,000 1 1,590,000 
  

รวม 76 40,042,900 46 15,021,300 13 6,348,871.84 12  4,186,855.92 
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                  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เอราวัณทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
                  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่  22  มีนาคม 2564 
 
 
 
                                                                        นายอาแว  เจะโวะ 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 
 

 
 

 

 


