
 
ประกาศ อบต.เอราวัณ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 
******************************************* 

              ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      
              ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เอราวัณ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 2563  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.เอราวัณ ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.เอราวัณ 
    "สาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบถ้วนมีมาตราฐาน เศรษฐกิจพอเพียงน าต าบลเข้มแข็ง ประเพณีวัฒนธรรมเฟื่องฟู น าด้วย
หลักธรรมมาภิบาล บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน" 
 
ข. พันธกิจ ของ อบต.เอราวัณ 
    1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการระบบจราจร ผังต าบล และผังเมืองรวม 
    2.ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    3.ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
    4.ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนตลอดทั้งสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    5.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์  
การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
    6.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
    7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.เอราวัณ ได้ก 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 
 
    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)  ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    อบต.เอราวัณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 4,480,400.00 8 38,760,000.00 19 53,949,900.00 20 25,137,900.00 9 14,130,000.00 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

34 11,708,355.00 33 11,867,205.00 33 11,888,000.00 35 11,838,000.00 35 11,978,000.00 

ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

10 262,850.00 7 176,230.00 6 338,000.00 6 338,000.00 6 338,000.00 

ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 105,000.00 3 45,000.00 3 50,000.00 3 50,000.00 3 50,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
8 432,500.00 4 300,000.00 5 365,000.00 6 425,000.00 6 425,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 7 1,131,000.00 6 1,183,660.00 6 2,922,000.00 5 2,249,000.00 4 630,000.00 

รวม 75 18,125,105.00 62 52,337,095.00 73 69,517,900.00 76 40,042,900.00 64 27,556,000.00 
 

     
 
 
 
 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
 
ผู้บริหาร อบต.เอราวัณ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ/(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563)  
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 54 โครงการ งบประมาณ 15,404,950 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
งบประมาณกรณีโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563) 

 
1 
4 

 
922,000.00 
10,976,660 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 30 11,865,950.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 137,000.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 1 5,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 45,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 110,000.00 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 5 2,320,000.00 

รวม 54 15,404,950.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เอราวัณ มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ปฐมนิเทศนักเรียน 
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของ
ศูนย์ฯ 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 

2. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

วันเด็กแห่งชาติ 
(ประชาคม) 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 

3. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 
(ประชาคม) 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้
เด็กและเยาวชนใน
ต าบลเอราวัณ 

จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้
แก่เด็กและ
เยาวชน 

4. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
บ้านแขยง หมู่ที่ 2 

360,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนเงิน
ให้กับโรงเรียน
บ้านแขยง หมู่ที่ 
2 



5. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,311,500.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนฯ
ให้กับศูนย์
พัฒนาฯ ของ
อบต. 

6. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้กับโรงเรียนใน
เขต อบต. 

1,311,500.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนฯ
ให้กับโรงเรียนใน
พ้ืนที่ต าบล
เอราวัณ 

7. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

629,750.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ก าหนด 
(ค่าอาหารกลางวัน/
ค่าจัดการเรียนฯ/ค่า
จัดการศึกษา/สือ่การ
เรียนเชิงอัตลักษณ์
ฯลฯ) 

8. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ประชาคม) 

35,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชน 

จ านวนเด็กและ
เยาวชน 
ประมาณ 600 
คน 

9. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พร้อมก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แอแว 

300,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และก่อสร้างรั้ว 
ช่วงที่ 1 สูง 1 ม. 
ยาว 36 ม. ช่วง
ที่ 2 สูง 2.50 ม. 
ยาว 18 ม. (ตาม
รูปแบบ อบต.
ก าหนด) 
 



10. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.) 

100,000.00 

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

เพ่ือให้การสนับสนุน
กิจการสปสช.ในระดับ
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณ 
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

11. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อ 

20,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้ในการ
ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ 

จัดกิจกรรม/
โครงการ ปีละ 1 
ครั้ง 

12. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี (ประชาคม) 

15,000.00 

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

เพ่ือปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในพ้ืนที่ต าบลเอราวัณ 

สุนัข/แมว 
ประมาณ 90 ตัว 

13. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
(ประชาคม) 

0.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ได้รับการช่วยเหลือ
ต่างๆ เช่น ส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพ เป็นต้น 

50 คนต่อปี 

14. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สร้างสุขกายใจ ผู้สูงวัย
อายุยืน (ประชาคม) 

30,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสนับสนุนและ
สร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุ 

50 ราย 

15. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ 
อบต.โละจูด 

20,000.00 

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

เพ่ืออุดหนนุนตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

อุดหนุนเงินปีละ 
1 ครั้ง 

16. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพกลุ่มสตรี 
(ประชาคม) 

3,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรี 

จัดอบรม/
กิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง เปูาหมาย 
50 คน 
 



17. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (ประชาคม) 

0.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
สตรีและครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมปีละ 
1 ครั้ง 

18. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและฝึกอบรม
อาชีพให้กับเยาวชน/
ประชาชน (ประชาคม) 

9,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับเยาวชน 
ประชาชน 

จัดฝึกอบรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

19. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมกีฬา/เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม เปูาหมายปี
ละ 1 ครั้ง 

20. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนสาน
สัมพันธ์ต าบลเอราวัณ 
(ประชาคม) 

200,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

จัดโครงการฯ 
เปูาหมายปีละ 1 
ครั้ง 

21. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
กีฬาส าหรับแจกจ่าย
แต่ละหมู่บ้าน 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ออก
ก าลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

แจกจ่ายวัสดุ
กีฬา เปูาหมายปี
ละ 1 ครั้ง 

22. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ต้านภัยยาเสพติด
ประจ าปี (ประชาคม) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือสร้างความสามัคคี 
และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ให้กับ
ประชาชน 

จัดการแข่งขัน
กีฬาอบต. ปีละ 
1 ครั้ง 

23. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการท านาใน
เขต อบต. (ประชาคม) 

0.00 

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

เพ่ือส่งเสริมอาชีพท า
นาในเขตต าบล
เอราวัณ 

เกษตรกรท านา 
ประมาณ 30 
คน 



24. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ประชาคม) 

0.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ 

ปีละประมาณ 
30 ครัวเรือน 

25. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ในเขต 
อบต. 

18,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์ได
รับการช่วยเหลือ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ผู้ปุวยเอดส์
เปูาหมายตาม
จ านวนรายต่อปี 

26. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยความ
พิการในเขต อบต. 

1,363,200.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลือ มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้พิการตาม
จ านวนรายต่อปี 

27. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขต อบต. 

4,100,000.00 

ส่วนสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ
เปูาหมายตาม
จ านวนรายต่อปี 

28. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
บ้านตือมายู หมู่ที่ 1 

520,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

โรงเรียน
บ้านตือมายู 

29. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
บ้านแอแว หมู่ที่ 3 

840,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

สนับสนุนให้กับ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบล
เอราวัณ 

30. 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
เพลินพิศ หมู่ที่ 4 

560,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงไม่ขาด
สารอาหาร 

อุดหนุนเงิน
ให้กับโรงเรียน
เพลินพิศ หมู่ที่ 
4 



31. 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมการมีวินัย
จราจร/ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

10,000.00 

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

เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน มีวินัยจราจร 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

จัดท าโครงการ 
จ านวนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
เปูาหมายต าบล
เอราวัณ 

32. 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมความรู้สา
ธารณภัย (ประชาคม) 

3,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมความรู้
ให้แก่ประชาชนในการ
ปูองกันภัยต่างๆ 

จัดโครงการปีละ 
1 ครั้ง เปูาหมาย 
50 คน 

33. 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ซักซ้อมแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

0.00 

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

เพ่ือให้มีการซ้อม
แผนปฏิบัติการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อบต. 

ฝึกซ้อมแผนฯปี
ละ 1 ครั้ง 

34. 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
(ประชาคม) 

117,000.00 

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

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ปูองกันภัยมีประสิทธิภาพ 
และมีจ านวนก าลังท่ี
เพียงพอในการสนับสนุน
ราชการ 

ฝึกอบรม/ทบทวน 
จ านวนปีละ 1 ครั้ง 
เปูาหมาย 20 คน 

35. 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมต้านภัยยา
เสพติด (ประชาคม) 

7,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนตระหนัก
โทษภัยและหลีกเลี่ยง
จากยาเสพติด 

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 

36. 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอราวัณ 

0.00 

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

เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับพ้ืนที่ 

ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ 
จ านวน 50 คน 
ฝึกอบรมฯเป็น
เวลา 3 วัน 

37. 

ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

เร่งรัดหนี้เงินทุนตาม
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 

5,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือติดตามหนี้เงินทุน
ในโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 

จัดท าโครงการ
เร่งรัดหนี้ฯ 
เปูาหมายปีละ 1 
ครั้ง 

38. 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการจัดการขยะ 
(ประชาคม) 

20,000.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ
ถึงวิธีการก าจัดขยะให้
ถูกวิธี 

จัดกิจกรรมปีละ 
1 ครั้ง 



39. 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึกการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ประชาคม) 

15,000.00 

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

เพ่ือปลูกจิตส านึก
ให้กับประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดโครงการปีละ 
1 ครั้ง 

40. 

ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯสมเด็จ
พระเทพฯ 

10,000.00 

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

เพ่ือสนับสนุนและ
ด าเนินการตาม
โครงการฯพระราชด าริ 

จัดกิจกรรมปีละ 
1 ครั้ง 

41. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนเงินให้กับสภา
วัฒนธรรม อ.แว้ง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ืออุดหนุนเงินให้กับ
สภาวัฒนธรรม อ.แว้ง 
ตามโครงการสืบสาน
และประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของอ.แว้ง 
ประจ าปี 2563 

อุดหนุนเงินปีละ 
1 ครั้ง 

42. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เมาลิดสัมพันธ์ 
(ประชาคม) 

110,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
ปฏิบัติของชาวไทย
มุสลิมในพ้ืนที่ 

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 
เปูาหมาย 7 
หมู่บ้าน 

43. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ให้สืบสานต่อไป 

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 

44. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ (ประชาคม) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามศาสนาของ
ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 



45. 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากร อบต. 

0.00 

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

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
วิสัยทัศน์ และ
ประสบการณ์ให้กับ
บุคคลากรของ อบต. 

จัดอบรมสัมนา
และทัศนศึกษาดู
งาน จ านวน 1 
ครั้ง 

46. 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อบต. 

20,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมการมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อบต. 

จัดอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 

47. 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ก่อสร้างรั้วที่ท าการ 
อบต.เอราวัณพร้อม
ปรับพื้นที่ (ประชาคม) 

370,000.00 

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

เพ่ือก่อสร้างรั้ว/ก าแพง
ล้อมรอบบริเวณที่ท า
การอบต. 

ยาว 63 ม. สูง 
1.80 ม. 

48. 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

โรงจอดรถท่ีท าการ 
อบต.เอราวัณ 
(ประชาคม) 

248,000.00 

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

เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

อาคารจอดรถ 
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 36 ม. 
จ านวน 1 หลัง 
 

49. 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ที่ท าการ 
อบต.เอราวัณ 
(ประชาคม) 

1,682,000.00 

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

เพ่ือให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ส าหรับ
ท ากิจกรรม/ภารกิจ
อบต./จัดเก็บพัสดุ 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 31.00 ม. 
จ านวน 1 หลัง 

50. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต 
ช่วงที่ 1 ถนนสายหน้า
มัสยิดหินสูง-แยก
มัสยิดบอเกาะ ช่วงที่ 2 
ถนนสอยบ้านก านัน
บ้านหินสูง หมู่ที่ 5 

1,824,818.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนให้มี
สภาพที่ดีสามารถ
สัญจรไปมาได้ 

ผิวจราจร แอส
ฟัลท์คอนกรีต 
กว้าง 4.00-6.00 
ม. ยาว 1,085 
ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,272 
ตารางเมตร 

51. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย
ทางแยกมัสยิดจาแบดู
วอ-ไปภูเขาบ้านจาแบ
ดูวอ หมู่ที่ 4 

1,511,849.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนให้มี
สภาพที่ดีสามารถ
สัญจรไปมาได้ 

ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 4.00 
ม. ยาว 1,076 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,304 ตารางเมตร 



52. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย
ทางไอร์ลานะห์-ตือมา
ยู บ้านตือมายู หมู่ที่ 6 

2,743,726.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนให้มี
สภาพที่ดีสามารถ
สัญจรไปมาได้ 

ผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,862 ม. 
หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 7,448 
ตารางเมตร 

53. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายไอดือระ บ้าน
จาแบดูวอ หมู่ที่ 4 

4,896,267.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนให้มี
สภาพที่ดีสามารถ
สัญจรไปมาได้ 

ผิวจราจรคอนกรตี
เสรมิเหล็ก กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,788 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,152 ตารางเมตร 
 

54. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลัง
โรงเรียนบ้านแอแว หมู่
ที่ 3 

922,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้มีถนนสภาพที่ดี
สามารถสัญจรไปมาได้ 

ถนนคสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 
เมตร (ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต. เอราวัณ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จ านวนเงิน 24,311,989 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 32 
โครงการ จ านวนเงิน 24,432,227 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเงินเหลือจ่าย ปี 2563) 

4 10,976,660 4 10,976,660 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 18 10,702,557.68 18 10,702,557.68 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 202,246.00 3 202,246.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

1 2,000.00 1 2,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 12,300.00 1 12,300.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 110,000.00 1 110,000.00 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4 2,306,225.00 4 2,426,463.00 

รวม 32 

 

24,311,989 

 

32 

 

24,432,227 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ/(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563) อบต.เอราวัณ 
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ (กอง
ศึกษา) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

2. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
โรงเรียนบ้าน
แขยง หมู่ที่ 2 

360,000.00 321,960.00 321,960.00 38,040.00 

3. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

1,311,500.00 1,177,981.34 1,177,981.34 133,518.66 

4. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

1,311,500.00 1,177,981.34 1,177,981.34 133,518.66 

5. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(กองศึกษา) 

629,750.00 606,840.00 606,840.00 22,910.00 

6. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
การศึกษาตาม
อัธยาศัย (กอง
ศึกษา) 

35,000.00 32,700.00 32,700.00 2,300.00 

 7. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
 
 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 



8. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ส านัก
ปลัด) 

15,000.00 8,650.00 8,650.00 6,350.00 

9. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสร้างสุข
กายใจผู้สูงวัย
อายุยืน (กอง
สวัสดิการสังคม) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

10. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโละจูด 
(ส านักปลัด) 

20,000.00 17,975.00 17,975.00 2,025.00 

11. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชนสาน
สัมพันธ์ต าบล
เอราวัณ (กอง
ศึกษา) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

12. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

วัสดุกีฬา 50,000.00 48,250.00 48,250.00 1,750.00 

13. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

18,000.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00 

14. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 
 

1,363,200.00 1,280,800.00 1,280,800.00 82,400.00 



15. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

4,100,000.00 3,827,500.00 3,827,500.00 
 

272,500.00 
 

16. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
โรงเรียน
บ้านตือมายู หมู่
ที่ 1 

520,000.00 458,860.00 458,860.00 61,140.00 

17. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
โรงเรียนบ้าน
แอแว หมู่ที่ 3 

840,000.00 820,000.00 820,000.00 20,000.00 

18. 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเงินให้กับ
โรงเรียนเพลินพิศ 
หมู่ที่ 4 

560,000.00 541,060.00 541,060.00 18,940.00 

19. 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
การมีวินัย
จราจร/ลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ (ส านัก
ปลัด) 

10,000.00 9,810.00 9,810.00 190.00 

20. 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ 
อปพร. (ส านัก
ปลัด) 

117,000.00 116,936.00 116,936.00 64.00 

21 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เอราวัณ 
 
 

150,000.00 75,500.00 75,500.00 - 



22 

ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเร่งรัด
หนี้เงินทุน
โครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 
(กองสวัสดิการ
สังคม) 

5,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 

23. 

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสร้าง
จิตส านึกการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ส านักปลัด) 

15,000.00 12,300.00 12,300.00 2,700.00 

24. 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงาน
เมาลิดสัมพันธ์ 
(กองการศึกษา) 

110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 

25. 
ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของ อปท. 
(ส านักปลัด) 

20,000.00 6,225.00 6,225.00 13,775.00 

26. 
ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าก่อสร้างรั้วที่
ท าการ อบต.
เอราวัณ พร้อม
ปรับพื้นที่ (ส านัก
ปลัด) 

370,000.00 370,000.00 738,238.00 0.00 

27. 
ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าก่อสร้างโรง
จอดรถท่ีท าการ 
อบต.เอราวัณ 
(ส านักปลัด) 

248,000.00 248,000.00 0.00 0.00 

28. 
ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
(ส านักปลัด) 

1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00 



29. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต ช่วงที่ 
1 ถนนสายหน้า
มัสยิดหินสูง-แยก
มัสยิดบอเกาะ 
ช่วงที่ 2 ถนน
สอยบ้านก านัน
บ้านหินสูง หมู่ที่ 
5 

1,825,000.00 1,824,818.00 1,824,818.00 - 

30. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทาง
แยกมัสยิดจาแบ
ดูวอ-ไปภูเขา
บ้านจาแบดูวอ 
หมู่ที่ 4 

1,512,000.00 1,511,849.00 1,511,849.00 - 

31. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทาง
ไอร์ลานะห์-
ตือมายู 
บ้านตือมายู หมู่
ที่ 6 

2,744,000.00 2,743,726.00 2,743,726.00 - 

32. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน
สายไอดือระ 
บ้านจาแบดูวอ 
หมู่ที่ 4 

4,917,000.00 4,896,267.00 4,896,267.00 - 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.เอราวัณ แว้ง จ.นราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 53,949,900.00 
1 
4 

922,000.00 
10,998,000 

4 10,976,660 4 10,976,660 

2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 33 11,888,000.00 30 11,865,950.00 18 10,702,557.68 18 10,702,557.68 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6 338,000.00 6 137,000.00 3 202,246.00 3 202,246.00 

4.ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 

1 5,000.00 1 5,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 

5.ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 50,000.00 3 45,000.00 1 12,300.00 1 12,300.00 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 365,000.00 4 110,000.00 1 110,000.00 1 110,000.00 

7.ด้านการบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6 2,922,000.00 5 2,320,000.00 4 2,306,225.00 4 2,426,463.00 

รวม 73 69,517,900 54 

 

26,402,950 

 

32 

 

24,311,989 

 

32 

 

24,432,227 

 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.เอราวัณ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
 
           1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นายอาแว เจะโวะ นายก อบต.เอราวัณ 073700345  

นายสุลกีปลี อาแซ รอง นายก อบต.เอราวัณ 073700345  

นายอีเลียส มัคตา รอง นายก อบต.เอราวัณ 073700345  

นายรุสลี ยะโก๊ะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1 073700345  

นายอับดุลฟาตะห์ อายะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่4 073700345  

นายฟัยศอล หะยีสะรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่6 073700345  

นายอารง มะเส็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก านันต าบลเอราวัณ) 073700345  

นายสุไฮมี ดอเลาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ (โต๊ะอีม่าม หมู่ที่1) 073700345  

นายมะเซดี ลอแม ผู้ทรงคุณวุฒิ (โต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ 1) 073700345  

นางสุชาดา รัตนมณี ผู้แทนภาคราชการ (เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน) 073700345  

นายอาหามะ สาและ ผู้แทนภาคราชการ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช านาญงาน) 073700345  

นางสาวฟาซีฮะ วอหะ ผู้แทนภาคราชการ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช านาญงาน) 073700345  

นางสาวอัสนาดา วาเด็ง ผู้แทนประชาคมต าบล 073700345  

นายฮิลมี มะรือสะ ผู้แทนประชาคมต าบล 073700345  

นายดือเลาะ สะมะแอ ผู้แทนประชาคมต าบล 073700345  

นายอุสมาน อาแซ ปลัด อบต.เอราวัณ 073700345  

นางปภาดา ทรัพย์สุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. 073700345  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           2. คณะกรรมการติดตามแผน 
 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นายมาซือลัน อาเดะมะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 073700345  

นายสมาน สามะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 073700345  

นายอับดุลรอหิม มนยาแม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 073700345  

นายสะมะแอ นาวี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 073700345  

นายมาหะมะ บินดิง ผู้แทนประชาคมต าบล 073700345  

นายฮามีดี มะนาเซ ผู้แทนประชาคมต าบล 073700345  

นายสูเด็ง ตอเฮ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 073700345  

นายยายิ กือจิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 073700345 

นายฟูอัส แวดือราแม ผอ.โรงเรียนบ้านแขยง 073700345  

นางสาวสว่างจิต เจ๊ะมะยูโซ๊ะ ผอ.รพ.สต.ตอแล 073700345  

นางนิภาพร ลอดิง ผู้อ านวยการกองคลัง 073700345  

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

นายอุสมาน อาแซ ปลัด อบต.เอราวัณ 073700345  

นางนิภาพร ลอดิง ผู้อ านวยการกองคลัง 073700345  

นายมาซือลัน อาเดะมะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 073700345  

ผอ.กองการศึกษา - 073700345  

นายอาแซ มะสาแม ผู้แทนประชาคมต าบล 073700345  

นายสตอปา อู่เซ่ง ผู้แทนประชาคมต าบล 073700345  

นายอูมา ลอฮะ ผู้แทนประชาคมต าบล 073700345  

นางปภาดา ทรัพย์สุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. 073700345  

นางสาวคอลีเยาะ วานิ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

073700345  

 

    
 
          ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เอราวัณทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                                 ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม 2563 
 
 
 
                                                                           (นายอาแว  เจะโวะ) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 

 

 

 

 

 


