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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

(รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

************************************ 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  ขอ  29 (3)  กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  29 (3)  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน
การจัดทํางบประมาณ  การใชจาย และผลการดําเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบ
เดือนเมษายน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ดังนี้ 

ก.  วิสัยทัศนการพัฒนา  
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสาธารณูปโภคครบครัน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ข.  พันธกิจ 
   1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความอยูเย็นเปนสุข 
   2.  พัฒนาสงเสริมดานสาธารณูปโภค  ใหเกิดความเทาเทียมกันในทุกพ้ืนที่ 
   3.  พัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   4.  พัฒนาดานการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของชุมชน  

 

ค.  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในชวงสามป 
ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  1.1  การพัฒนาสงเสริมดานอาชีพ 
    1.2  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนตางๆ  ตลอดจนการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องอื่นๆ ตลอดจนการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง 
  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1  สนับสนุนใหอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
2.2  สงเสริมดานคุณภาพชีวิตและสวัสดิการใหแกราษฎร 
2.3  สงเสริมการมีสวนรวมและใหเกิดชุมชนเขมแข็ง 
2.4  การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.5  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ
ทองเที่ยว  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

3.1 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบใหไดมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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3.2 พัฒนาและสงเสริมการกีฬาและการทองเที่ยว 
3.3 สงเสริมและอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณูปโภค  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
ดังนี ้

4.1 กอสราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  ทางเทา  สะพานและทอระบายน้ํา 
4.2 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา 
4.3 ขยายเขต  ปรับปรุง  ไฟฟา  ประปาและโทรศัพท 

  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  5.1  ปองกันควบคุมโรคติดตอตางๆ ทั้งในคนและสัตว 
5.2  การบริหารจัดการขยะ 
5.3  สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.4  การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 
5.5  สงเสริมและสนับสนุนใหมีอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 
5.6  สนับสนุนกิจการดานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค 
5.7  สนับสนุนใหมีการจัดการบริการดานสุขภาพและการบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
ง. การวางแผนงบประมาณ 

  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2560-2562)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นท่ีที่บรรจุไวในแผนพัฒนาพัฒนาสามป  ตอไป 
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่  
31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559  โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  
รวม  560  โครงการ  งบประมาณ  431,266,000.-บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
ปที่ ๑   ๒๕60 ปที่ 2 2561 ปที่ 3 2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 6 3,380,000 11 20,945,000 10 31,700,000 27 56,025,000 

๒. การพัฒนาดานสังคม 18 2,410,000 29 8,960,000 28 8,690,000 75 20,060,000 

๓. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนาธรรมกีฬาและ
การทองเที่ยว 

12 10,690,000 22 13,100,000 21 16,230,000 55 40,020,000 

๔. การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค 

26 26,512,000 32 35,893,500 259 318,186,500 317 380,592,000 

๕. การพัฒนาสงเสริมดาน       
สาธารสุขและสิ่งแวดลอม 

10 4,380,000 14 4,490,000 17 9,680,000 41 18,550,000 

6. การพัฒนาการบริหาร
จัดการ 

16 7,703,000 14 4,388,000 15 3,483,000 45 16,019,000 

รวม 88 55,075,000 122 88,221,500 350 387,969,500 560 531,266,000 
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 นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ยังไมมีการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-
2562)  เพิ่มเติมฉบับที่ 1  เมื่อวันที่  16  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559  เพื่อเพิ่มเติมโครงการตามหนังสือสั่งการ  และ
รองรับเรื่องการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่  โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562)  รวม  12  โครงการ  งบประมาณ  83,300,000.-บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 
ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
ปที่ ๑   ๒๕60 ปที่ 2 2561 ปที่ 3 2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานสังคม 3 26,700,000 3 27,800,000 3 28,900,000 9 83,000,000 

2. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา วัฒนา
ธรรมกีฬาและการทองเที่ยว 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 4 26,800,000 4 27,900,000 4 29,000,000 12 83,300,000 
 

 ดังนั้น  เมื่อรวมโครงการ/งบประมาณ  ตามแผนพัฒนาสามปฯ  ทั้ง 2  ฉบับ  มีโครงการ  572  โครงการ  
งบประมาณ  514,566,000.-บาท   

 
จ. การจัดทํางบประมาณ 

  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ  จํานวน 75 
โครงการ  งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ  จํานวนเงิน  68,331,200.-บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  
ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 

๑. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   4 100,000 

๒. การพัฒนาดานสังคม 20 27,854,000 
๓. การพัฒนาสงเสรมิดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว 13 9,685,000 

๔. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค 19 21,489,400 

๕. การพัฒนาสงเสรมิดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 8 1,175,000 
6. การพัฒนาการบริหารจัดการ 11 8,027,800 

รวม 75 68,365,600 
 ที่มา : จากแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และเพิ่มเติมครั้งที่  1 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ  ตามขอบัญญัติ
งบประมาณและโครงการที่มีการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  31  มีนาคม  
2560  ทั้งสิ้นจํานวน  77  โครงการ โดยแยกเปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน  13 โครงการ , โครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการจํานวน  17 โครงการ , โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 42 โครงการ  และโครงการที่มีการ
ยกเลิกจํานวน  1  โครงการ  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี ้

ตารางสรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นป  2560 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ  

จํานวนโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
 ที่มีการเพิม่เติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ดานการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

- - - - 4 100.00 -  - - 4 4.00 

2. การ
พัฒนาดาน
สังคม 

2 6.13 4 12.26 13 39.83 -  3 13.64 22 32.64 

3. การ
พัฒนาดาน
สงเสริมดาน
การศึกษา  
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และการ
กีฬาและ
การ
ทองเที่ยว 

1 3.79 4 15.16 6 22.74 1 7.69 1 7.69 13 26.38 

4.การ
พัฒนาดาน
สาธารณูปโ
ภค 

5 26.32 3 15.79 11 57.89 - - - - 19 19.00 

5.การ
พัฒนา
สงเสริมดาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

2 25.00 4 50.00 2 25.00 - - - - 8 8.00 

6.การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ 

3 27.27 2 18.18 6 54.55 - - - - 11 11.00 

รวม 13 16.56 17 21.66 42 53.51 1 1.30 4 5.19 77 78.49 
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                 ตารางแสดงการเบิกจายงบประมาณป  2560 

ยุทธศาสตร 

งบปกติ 
(ขอบัญญัติ) การเบิกจาย 

คิดเปนรอยละ 
ของงบทีต่ั้งจาย

ไว 

เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

คิดเปน
รอยละ 
ของงบ
ที่ตั้งจาย

ไว 

รวมงบปกต ิ+
เงินสะสม+

อุดหนุนทั่วไป 
ที่ตั้งไว 

รวมงบปกติ เงิน
สะสม/อุดหนุน
ทั่วไปที่เบิกจาย 

คิดเปนรอยละ 
ของงบที่ตั้งจายไว 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
จํานวนเงินที่

ไดรับการอนุมัติ 

จํานวน
เงินที่

เบิกจาย 

1.ดานการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  

100,000.00 - 0.0 - - #DIV/0! 100,000.00 - - 

2. การพฒันา
ดานสังคม 

27,854,000.00 13,178,062.00 47.3 - - #DIV/0! 27,854,000.00 13,178,062.00 47.31 

3. การพัฒนา
ดานสงเสริมดาน
การศึกษา  
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
การกีฬาและการ
ทองเที่ยว 

9,685,000.00 2,616,650.00 27.0 - - #DIV/0! 9,685,000.00 2,616,650.00 27.02 

4.การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภค 

21,489,400.00 5,255,875.51 24.5 16,046,000.00 - - 37,535,400.00 5,255,875.51 14.00 

5.การพัฒนา
สงเสริมดาน
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอม 

1,175,000.00 763,160.00 64.9 - - #DIV/0! 1,175,000.00 763,160.00 64.95 

6.การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ 

8,062,200.00 200,621.91 2.5 - - #DIV/0! 8,062,200.00 200,621.91 2.49 

รวม /
เปอรเซ็นต

เฉลี่ย 
68,365,600.00 22,014,369.42 32.2 16,046,000.00 - - 84,411,600.00 22,014,369.42 26.08 

 
งบปกติ (ขอบญัญตัิ) (ที่ตั้งไว) งบเงินสะสม/เงินอดุหนนุตามวตัถุประสงคที่ไดรบัการอนุมตั ิ

**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไวในแตละ
ยุทธศาสตร  ที่ 1  คือ 

100,000.00 
**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไว
ในแตละยุทธศาสตร  ที่ 1  คือ 

- 

**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไวในแตละ
ยุทธศาสตร  ที่ 2  คือ 

27,854,000.00 
**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไว
ในแตละยุทธศาสตร  ที่ 2  คือ 

- 

**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไวในแตละ
ยุทธศาสตร  ที่ 3  คือ 

9,685,000.00 
**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไว
ในแตละยุทธศาสตร  ที่ 3  คือ 

- 

**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไวในแตละ
ยุทธศาสตร  ที่ 4  คือ 

21,489,400.00 
**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไว
ในแตละยุทธศาสตร  ที่ 4  คือ 

16,046,000.00 

**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไวในแตละ
ยุทธศาสตร  ที่ 5  คือ 

1,175,000.00 
**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไว
ในแตละยุทธศาสตร  ที่ 5  คือ 

- 

**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไวในแตละ
ยุทธศาสตร  ที่ 6  คือ 

8,062,200.00 
**จํานวนงบประมาณที่ตั้งจายไว
ในแตละยุทธศาสตร  ที่ 6  คือ 

- 

รวมทั้งสิ้น 68,365,600.00 รวมทั้งสิ้น 16,046,000.00   

 
1+1 100,000.00  2+2    27,854,000.00  

 
3+3 9,685,000.00  4+4 37,535,400.00  

 
5+5 1,175,000.00  6+6   8,062,200.00  

  
 รวมทุกดาน          84,411,600.00  

 
      

* หมายเหต ุ จํานวนงบประมาณปกต ิ หรือ  งบประมาณสะสม  x 100 
จํานวนงบประมาณทั้งหมดในแตละทุกยทุธศาสตรทีก่ําหนดไว 
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ช. ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

ไมมี      
 

ซ. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.ในเรื่องของการเบิกจายเงินทุนเพ่ือการศึกษาใหแกผูไดรับทุนการศึกษามีบางรายที่ไมสามารถเบิกจาย

ใหได  เนื่องจากวันที่ที่ลงในใบเสร็จรับเงินที่สงใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเบิกจายนั้นลวงเลยปงบประมาณ
ปจจุบัน 

2.ปญหาในการจัดหาคอมพิวเตอรฯ  เนื่องจาก คกก. ICT  จังหวัดฯ  ไมแจงแผนการประชุมการ
พิจารณาการจัดหาคอมพิวเตอร  ให อบต.อาวนอย ทราบ  ทําใหการจัดหาลาชา 

3.ปญหาเรื่องการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ปญหาเนื่องจาก อปท.ไมสามารถจัดงานหรือจัดซื้อของขวัญ
ใหกับโรงเรียนได  เพราะโรงเรียนอยูในสังกัดของ สพฐ.  แนวทางในการแกไขคือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ/เอกชนในการดําเนินการ 

4.ควรใหมีการกําหนดชวงดําเนินการเกี่ยวกับโครงการสงเสริมกลุมอาชีพใหคลอบคลุมทั้งปงบประมาณ  
เนื่องจากมีหลายหมูบานที่ตองการให อบต.สงเสริมในดานนี้ 

5.ชวงการอบรมโครงการอนุรักษชายหาด 100 ไมลทะเล ติดปญหาเรื่องเครื่องเสียง  จึงตองจัดหา
เครื่องเสียงชุดเล็กมาใชแทนชุดใหญที่อยูในหองประชุม 

6.ในหองประชุม อบต. ควรมีชุดเครื่องเสียงและโปรเจคเตอรติดตั้งประจําหองประชุมไวเลย 
7.ปญหาโครงการเฝาระวังการแพรระบาดโรคเอดส มีปญหาและอุปสรรคที่กลุมเปาหมายที่เขารับการ

อบรม ม.1-ม.3 มาจากหลายโรงเรียน ทําใหควบคุมพฤติกรรมการรวมอบรมคอนขางยาก 
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ฌ. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2559  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2560) 
 

ยทุธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ      แนวทางที่  1 การพัฒนาสงเสริมดานอาชีพ 
 

 
แผนงานสรางความเชมแข็งของชุมชน / แผนงานการเกษตร 

    

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
สงเสริม สนบัสนุนและ
พัฒนา กลุมอาชีพ
ตางๆ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลอาวนอยหรือผูที่สนใจ 

     50,000              -   
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป.   

2 
สงเสริมการทําเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจ 
แบบพอเพียง 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัทํา
โครงการสงเสริมการดํารงชวีิตตาม
หลักเศรษฐกจิพอเพียง  

     30,000              -   
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป.   

3 
โครงการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช 

 -เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 
เกี่ยวกับการปองกนัและกําจัดศัตรูพชื
ภายในตําบลอาวนอย  

     20,000              -   
 พื้นที ่

อบต.อาว
นอย  

สป.   

4 

โครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภยัพิบัติกรณี
ฉุกเฉินดานการเกษตร 

งบประมาณไปตั้งจายใน ยุทธศาสตร
ที่ 2 แนวทางที่ 2              -               -   

 พื้นที ่
อบต.อาว

นอย  
สป.   

        
ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  แนวทางท่ี 1 สนับสนุนใหอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 

สนับสนุนวสัดุอุปกรณ
ในการปองกันบรรเทา 
สาธารณภัยใหแก
อาสาสมัคร 

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใช 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรอืน 
เชน กรวยสะทอนแสง กระบองไฟฟา 
อุปกรณดับเพลิง ฯลฯ  

     50,000              -     สป.   
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ยุทธศาสตรที ่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   แนวทางที ่ 2 สงเสริมดานคุณภาพชีวิตและสวัสดิการใหแกราษฎร 
 

 
แผนงานงบกลาง/แผนงานสังคมสงเคราะห/แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนการสาธารณสขุ 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยโรคเอดส 

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
สงเคราะหประชาชน (เบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส) จํานวน 20 รายๆ ละ 
500 บาท/เดือน  

    120,000  45,000  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

2 

สนับสนุนการสราง
หลักประกันรายได
ผูสูงอาย ุ(เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ) 

 เพื่อสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดผูสูงอาย ุ
(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

  21,016,000  10,363,800  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

3 

สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพผู
พิการ) 

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทุพพล
ภาพ (เบี้ยยังชีพผูพิการ) 

    5,184,000  2,629,600  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

4 

กอสราง/ซอมแซม/
ปรับปรุงที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชน
ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผู
พิการหรือยากจน 

เพื่อกอสราง/ซอมแซม/
ปรับปรุงที่อยูอาศัยใหกับ
ประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร 
ผูพิการหรือยากจน 

    100,000              -   
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป.   

5 
สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดั
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูสูงอาย ุ

    300,000              -   
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป.   

6 
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดักจิกรรม
พัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน 
เพื่อใหผูนําชมุชนไดรับทราบถึงสิทธิ
สวัสดิการและระเบียบกฏหมายตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับคนพกิาร  ตลอดจน
การสงเสรมิการมีสวนรวมของชุมชน
ในดูแลคนพกิารไดอยางทั่วถึง  

     20,000  3,000  
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดักจิกรรม
พัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อใหคน
พิการไดรับทราบถึงสิทธิสวัสดกิาร
และระเบียบกฏหมายทีเ่กี่ยวของ
ตางๆ ของคนพกิารและผูดแูล  

     30,000              -   
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป. 

7 
สนับสนุนโครงการ
กองทุนสวัสดิการ
ตําบลอาวนอย 

โดยอุดหนุนงบประมาณใหแก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลอาว
นอย แบบสังคมไมทอดทิ้งกัน  

    200,000              -   
 กองทุน 
สวัสดิการ
ชุมชนฯ  

สป.   
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

8 

โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินดานการดํารงชีพ ,
ดานสังคมสงเคราะห,ดาน
การแพยทยและการ
สาธารณสุขและดานบรรเทา
สาธารณภยั 

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ
ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ี 

    100,000              -   
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป.   

9 โครงการตําบลนมแม 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมตําบลนมแมเพือ่สายใยรัก
ของครอบครัว        50,000              -   

 พื้นที ่
อบต.อาวนอย  

กสส.   

        
ยุทธศาสตรที ่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม       แนวทางที ่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมและใหชุมชนเขมแข็ง 

 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห/แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมโครงการ อบต.เคลือ่นที่ 

     20,000  19,890  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป.   

2 
สงเสริมการเลือกตั้ง
ทั่วไปและการเลือกตั้ง  
สมาชิก อบต.  

เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชกิสภา
ทองถิ่น 

     50,000              -   
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
สป.   

3 

สงเสริม/สนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชน/
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินและชุมชน ฯลฯ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัทํา
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพือ่ใหแตละ
หมูบานเขาใจถึงกระบวนการ 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนตลอดจนสามารถจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนของตนเองได  

     50,000              -    หมูที่ 1-16  สป.   

4 
โครงการรณรงค
ปกปองสถาบัน 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
โครงการรณรงคปกปองสถาบัน 
เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกรัก
และหวงแหนในสถาบันของ
ชาติท่ีตนมีอยู   

    150,000  95,387  
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป.   
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

5 
โครงการพัฒนา
ครอบครัว 

  เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดทําโครงการพัฒนาครอบครัว  
เพื่อใหบุคคลในครอบครัวมี
ความรักและความเขาใจซึ่งกัน
และกัน  ตลอดจนลดปญหา
การทะเลาะวิวาทกันใน
ครอบครัว  

     30,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
สป.   

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
โครงการรณรงคปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร เพื่อให
เด็กและเยาวชน เขาใจถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธและการตั้งครรภ
กอนวัยอันควรตลอดจนสราง
เครือขายในการเฝาระวังปญหา
ดังกลาวในพ้ืนที่ 

     60,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
สป.   

6 

สงเสริมและสนับสนุน
ใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ในการ
เสรมิสรางพลังชุมชน 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
สงเสริมงานสภาเด็ก  ในดาน
ตางๆ  ในการวางแผนพัฒนา
ชุมชนของตนเองได  

     30,000              -   
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป.   

7 
กอสรางศาลารอรถ  หมู
ที ่1 (แทนตัวเดิมที่
ชํารุด) 

รายละเอียดโดย  กอสรางศาลา
พักริมทาง  ขนาดกวาง 3.25 
เมตร  ยาว 5.10 เมตร  ตาม
รูปแบบรายการของ อบต.อาว
นอย  กําหนด   

     74,000              -   
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
กช.   

        
ยุทธศาสตรที ่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม       แนวทางที ่ 4  การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
ติดตั้งเครื่องหมาย
จราจร  

เพื่อเปนคาใชจายในการติตตั้ง
เครื่องหมายจราจร ในเขต อบต.
อาวนอย เพือ่ปองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต ฯ  

     50,000              -   
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป.   

2 
โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธและ
รณรงคปองกันลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลหรือเหตุการที่สําคัญตาง 
ๆ  

     70,000  21,385  
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ยุทธศาสตรที ่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม      แนวทางที่ 5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพตดิ 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดทําโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

    100,000              -   
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป.   

        ยุทธศาสตรที ่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทองเทีย่ว    
 แนวทางที่ 1 สงเสริมสนับสนนุใหประชาชนไดรบัการศึกษาอยางทั่วถึงและมคีณุภาพ  

 
แผนงานงบกลาง/แผนงานการศึกษา 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 

สงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของผูกําพรา   
ผูยากจนและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

เงินสงเคราะหเด็กยากจนและผู
ดอย โอกาสทางสังคม เพื่อเปน
ทุนการศึกษาสาํหรับเด็กยากจน
และผูดอยโอกาสทางสังคมใน
ตําบลอาวนอย  

    400,000  173,150  
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

2 
สนับสนุนคาอาหาร
เสรมิ (นม) ใหแกเด็ก
นักเรียน 

เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ใหแกเดก็เลก็ /เดก็อนุบาลศึกษา 
และเดก็ประถมศกึษาปที่ 1-6  
ตลอดจนเดก็ใน ศพด.ที ่อบต.
ดําเนนิการเอง 

    2,590,000              -   
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป. 

รอเบกิจาย 
1,157,000 บ. 
อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

3 
สนับสนุนคาอาหาร
กลางวันใหแกเด็ก
นักเรียน 

เพื่ออดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั
เด็กนักเรียน ใหแกโรงเรียนที่อยูใน
เขตพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  เพื่อเปนคาอาหารกลางวนั
ใหกับเด็กเล็ก/เดก็อนุบาลศึกษา และ
เด็กประถมศกึษาปที่ 1-6  

    5,000,000  2,310,000  
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

4 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
อยูในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย  

    490,000              -   
 ศพด.หมูที่ 3 
และหมูที ่ 10  

สป.   

5 
สงเสริมการจัดงานวัน
เด็กแหงชาต ิ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดักจิกรรม 
และซื้อของขวัญใหกับ เยาวชน 
นักเรียนในเขต อบต. อาวนอย เนื่อง
ในโอกาสวนัเดก็แหงชาต ิ

    120,000              -   
 พื้นท่ี 

อบต.อาวนอย  
สป. ยกเลิก 

6 
โครงการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเปนคาใชจายเกีย่วกับการ
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต. 

            -               -   
 หมูที่ 3 

 และหมูที่ 10  
สป.   

7 
สงเสริมและสนับสนนุ
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
กิจกรรมโครงการเด็ก เยาวชน รุน
ใหมเสริมสรางพลังชุมชน  

     20,000              -   
 อบต.อาว

นอย  
สป.   
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ยุทธศาสตรที ่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว   แนวทางที ่ 2  พัฒนาและสงเสริมการกีฬาและการ
ทองเที่ยว 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
จัดการแขงขันกีฬา
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
แขงขันกีฬาของ อบต. และ
กีฬาระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมทั้งสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันที่
หนวยงานอื่นจัดขึ้น  

    600,000              -   
 พื้นที่  

อบต.อาวนอย และ
ที่หนวยงานอื่นจัด  

สป.   

2 
จัดหาเครื่องออกกําลัง
กายใหแกเยาวขนและ
ประชาชนทั่วไป 

เพือ่เปนคาใชจายในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา 

     80,000              -    อบต.อาวนอย  สป.   

3 

จัดทําปายชื่อถนน ซอย 
หมูบาน และสื่อ
ประชาสมัพันธแหลง
ทองเที่ยว 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ติดตั้งปายช่ือ ถนน   ซอย  
หมูบาน หรือปาย
ประชาสมัพันธเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยว   

     60,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
สป.   

        
ยุทธศาสตรที ่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว  แนวทางที ่ 3  สงเสริมและอนุรักษ  ฟนฟู  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

   

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 

คาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ซึ่งเปนวันสําคญั
ของทางราชการฯ  การ
จัดนิทรรศการฯ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
งานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของ
ทางราชการ การจัดนิทรรศการ 
การประกวดแขงขันตาง ๆ 

     30,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
สป.   

เพื่อจายเปนคาพวงมาลยั ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา 
และพานพุม ฯลฯ สําหรับพิธกีาร
วันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและ
โอกาสทีจ่ําเปนและมีความสําคัญ 

       5,000  3,000  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  สป. 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

2 
โครงการสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม  
ในการดํารงชีวิต 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ใหแก บุคลากรของ 
อบต. เพื่อใหบุคลากรของ อบต. 
มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีขึ้นใน
การบริหารและการปฏิบัติหนาที ่
ตลอนจนการดําเนินชีวิต
ครอบครัวที่ดีขึ้นดวย   

    200,000  
    

130,500  
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
สป.   

3 

สงเสริมการจัด
กิจกรรม  พิธีทาง
ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดก
กิจกรรม พธิีทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น 

     40,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
สป.   

เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดทําโครงการหลอเทียนวัน
เขาพรรษา  เพื่อใหประชาชน
เห็นความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา และทํานุ
บํารุงศาสนาใหคงอยูสืบ
ตอไป 

     50,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
สป.   

        
ยุทธศาสตรที ่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณูปโภค      แนวทางที ่ 1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  ทางเทา  
สะพาน  และทอระบายน้ํา 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
กอสราง/ปรับปรุงถนน
ซอยน้ําทรัพย  หมูที่ 1 

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสรางถนน 
คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 1,566 ตารางเมตร (รวม
พื้นที่หูชาง) ลูกรังเสริมผิว กวาง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ปริมาณ
ลูกรังที่ใชไมนอยกวา 255 ลูกบาศกเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ชั้น 3 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 1 แถวๆ ละ 15 ทอน รวม 15 
ทอน ตามรูปแบบรายการของ อบต. อาว
นอย กําหนด   

    1,081,000              -    หมูที่ 1  กช.   
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

2 

วางทอระบายน้าํ (จาก
หนาหองเย็น ไป สาม
แยกศาลาประชาคม
หมูบาน)  หมูที่ 2 

รายละเอียดโครงการ  โดย
กอสรางรางระบายน้าํ คสล. มี
ขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 300 
เมตร และวางทอระบายน้าํ คสล. 
ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร ระยะทางยาวโดยรวม 
300 เมตร และติดตั้งบอพัก คสล. 
ซึ่งมีขนาดกวาง 0.70 เมตร ยาว 
0.70 เมตร จํานวน 33 บอ ตาม
รูปแบบรายการของ อบต. อาว
นอย กําหนด   

    442,000              -    หมูที่ 2  กช.   

3 
วางทอระบาน้าํรอบ
ตลาดคั่นกระได  หมูที่ 
3 

รายละเอียดโครงการ  โดย
กอสรางรางระบายน้าํ คสล. มี
ขนาดกวาง 0.80 เมตร ยาว 275 
เมตร และวางทอระบายน้าํ คสล. 
ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร ระยะทางยาวโดยรวม 
1,134 เมตร และติดตั้งบอพัก 
คสล. ซึ่งมีขนาดกวาง 1.10 เมตร 
ยาว 1.10 เมตร จํานวน 129 บอ 
ตามรูปแบบรายการของ อบต. 
อาวนอย กําหนด 

    2,745,000              -    หมูที่ 3  กช.   

4 

กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายดอนเหียง-ไรโคง 
(จากบานพี่ยนั  ไป ไร
โคง)  หมูที ่ 4 

รายละเอียดโครงการ  โดย
กอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร 
ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม
นอยกวา 1,600 ตารางเมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร 
ปริมาณลูกรังที่ใชไมนอยกวา 80 
ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบ
รายการของ อบต.อาวนอย 
กําหนด   

    1,055,000              -    หมูที่ 4  กช.   

5 
กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายหนองแก 2  หมูที่ 
5 (บานผูชวยอี๊ด) 

รายละเอียดโครงการ  โดย
กอสรางถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม
นอยกวา 2,444 ตารางเมตร (รวม
พื้นที่หูชาง)  ไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังที่ใชไม
นอยกวา  150 ลูกบาศกเมตร  
ตามรูปแบบรายการของ อบต.
อาวนอย กําหนด   

    1,581,000              -    หมูที่ 5  กช.   
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

6 
กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายประชาสงเคราะห 
4 (ทุงโปรง)  หมูที่  6 

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสราง
ถนน คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไมนอยกวา 1,232 
ตารางเมตร (รวมพืน้ที่หูชาง)  ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร พรอม
วางทอระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศนูยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 
1 แถวๆละ 11 ทอน  ตามรูปแบบ
รายการของ อบต.อาวนอย กําหนด 

    811,000              -    หมูที ่ 6  กช.   

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสราง
ถนน  คสล. กวาง 6  เมตร ยาว 
1,815 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรตีไมนอยกวา  
10,930 ตารางเมตร รวมพื้นที่หูชาง 
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร 
ลูกรังเสริมระดับถนน ขนาดกวาง 7 
เมตรยาว 1,815  เมตรหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ปริมาณลกูรังที่ใชไมนอย
กวา 2,930 ลูกบาศกเมตร  พรอม
วางทอระบายน้ํา  คสล. ขนาด
เสนผาศนูยกลาง  0.60 เมตร จํานวน 
1 แถวๆ ละ 10 ทอน  ตามรูปแบบ
รายการของ อบต. อาวนอย กาํหนด  
ปรากฏในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 
2560-2562)  หนาที ่ 30  ขอ  
4.1.67 

    7,992,000              -    หมูที ่ 7  กช. 

จายขาด
เงินสะสม
(ลงนามไว 
7,981,00
0) 

7 
กอสรางถนน คสล.
สายพุทธมณฑล 
 (กระทงนา) หมูที ่ 7 

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสรางถนน 
คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไมนอยกวา 1,566 ตารางเมตร (รวม
พื้นที่หูชาง) ลูกรังเสริมผิว กวาง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ปริมาณ
ลูกรังที่ใชไมนอยกวา 250 ลูกบาศกเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.  ชั้น 3  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 1 แถวๆ ละ 15 ทอน  รวม 15 
ทอน ตามรูปแบบรายการของ อบต.อาว
นอย  กําหนด   

    1,081,000              -    หมูที ่ 7  กช.   

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสรางถนน 
คสล.  กวาง 5 เมตร  ยาว 298 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 1,490  ตารางเมตร  
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร ลูกรัง
เสริมผิว กวาง 6 เมตร ยาว 298 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  ปริมาณลูกรังที่ใชไม
นอยกวา 306 ลูกบาศกเมตร  ตาม
รูปแบบรายการของ  อบต.อาวนอย 
กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2560-2562)  หนาที่  31  ขอ  
4.1.76 

    1,079,000              -    หมูที ่ 7  กช. 

จายขาด
เงินสะสม 
ลงนามไว 
(1,076,00
0) 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

8 
กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายนิคมสงเคราะห 1  
(หวยชาง)  หมูที่ 8 

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสราง
ถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไมนอยกวา 
2,533.75 ตารางเมตร (รวมพืน้ที่หู
ชาง) ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 
เมตร ปริมาณลกูรังที่ใชไมนอยกวา 
125 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศนูยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 
1 แถวๆ ละ 8 ทอน ตามรูปแบบ
รายการของอบต. อาวนอย กําหนด  

    1,674,000  1,670,000   หมูที่ 8  กช.   

9 

กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายประชาสงเคราะห 
4  (ซอยหนองปลา)  

หมูที่ 9 

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสราง
ถนนแอสฟลติกคอนกรีต กวาง 6 
เมตร ยาว 300 เมตร ผิวจราจรแอส
ฟลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพืน้ทีแ่อสฟลติกคอนกรีตไม
นอยกวา 1,800 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบรายการของ อบต. อาวนอย 
กําหนด 

    981,000              -    หมูที่ 9  กช.   

รายละเอียดโครงการ โดยกอสราง
ถนน คสล. กวาง 6  เมตร ยาว 
1,640  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรตีไมนอยกวา  
9,840  ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 เมตร ลกูรงัเสรมิระดับ
ถนน ขนาดกวาง 7  เมตร ยาว 
1,640 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ปริมาณลกูรังที่ใชไมนอยกวา 1,902  
ลูกบาศกเมตร  ตามรูปแบบรายการ
ของ อบต. อาวนอย กําหนด  ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2560-
2562)  หนาที ่ 32  ขอ  4.1.90 

    6,975,000              -    หมูที่ 9  กช. 

จายขาด
เงินสะสม 
ลงนามไว 
(6,964,00
0) 

10 
กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายนิคมสงเคราะห 1 
(ซ.เจกน้ํา)  หมูที ่ 10 

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสราง
ถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไมนอยกวา 2,500 
ตารางเมตร ไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร ปริมาณลกูรังที่ใชไมนอย
กวา 125 ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบ
รายการของ อบต.อาวนอย กําหนด 

    1,646,000  1,642,000   หมูที ่ 10  กช.   

        

        



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ อบต.อาวนอย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

11 

กอสราง/ปรับปรุงถนน
ซอยอยูสุข  หมูที่ 11 
(บ.ลุงคอม / ปาชา
เกา/ตาอยู) 

รายละเอียดโครงการ โดยกอสราง
ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไมนอยกวา 612 
ตารางเมตร (รวมพืน้ที่หูชาง) ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.35 เมตร เสริมผวิ
จราจรลูกรัง ขนาดกวาง 4.70 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรลูกรังที่ใชไมนอยกวา  
97 ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบ
รายการของ อบต.อาวนอย กําหนด   

    411,000              -    หมูที ่ 11  กช.   

12 

ปรับปรุงซอมแซมถนน
สายน้าํโจน (ซ.กลาง) 
(จากวัดน้าํโจน ไป 
บานนาติ๋ม)  หมูที ่ 12 

รายละเอียดโครงการ  โดยซอม
สรางถนน เสริมผิวจราจรแอสฟล
ติกคอนกรีต  กวาง 5 เมตร ยาว  
1,000 เมตร  ผิวจราจรแอสฟลติ
กคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่แอสฟลติกคอนกรีตไมนอย
กวา 5,000 ตารางเมตร  ตาม
รูปแบบรายการกาํหนดของ อบต.
อาวนอย กําหนด  

    1,710,000              -    หมูที ่ 12  กช.   

13 
กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายโรงเรียนเกา-บอ
ดอน  หมูที ่ 13 

รายละเอียดโครงการ  โดยกอสราง
ถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไมนอยกวา 2,500 
ตารางเมตร ลกูรงัเสรมิคันทาง กวาง 
2 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตรไหลทางลกูรังขางละ 0.50 
เมตร ปริมาณลูกรังที่ใชไมนอยกวา 
325 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ชัน้ 3  ขนาด
เสนผาศนูยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 
2 แหง แหงที ่1 จํานวน 1 แถวๆ ละ 
6 ทอน แหงที่ 2 จํานวน 1 แถวๆ ละ 
6 ทอน รวม 12 ทอน ตามรูปแบบ
รายการของ อบต.อาวนอย กําหนด   

    1,701,000  1,697,000   หมูที ่ 13  กช.   

14 

กอสรางถนนสายเขา
เสน - ทุงยาว  หมูที ่ 
14  (ปากทางเขาบาน
ทุงยาว) 

รายละเอียดโครงการ  โดยซอม
สรางถนนเสริมผิวจราจรแอสฟลติ
กคอนกรีต  กวาง 5.50 เมตร  
ยาว  600 เมตร  ผิวจราจรแอส
ฟลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่แอสฟลตกิคอนกรีตไม
นอยกวา 3,300 ตารางเมตร  ตาม
รูปแบบราย อบต.อาวนอย 
กําหนด 

    1,109,000              -    หมูที ่ 14  กช. 
 

        



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ อบต.อาวนอย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

15 

กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายประชาสงเคราะห 
5 (ตอนบน)  หมูที ่ 
15 

รายละเอียดโครงการ  โดย
กอสรางถนนแอสฟลตกิคอนกรีต 
กวาง 5 เมตร  ยาว  500 เมตร  
ผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตหนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลติ
กคอนกรีตไมนอยกวา  2,500  
ตารางเมตร  เสริมผิวจราจรลูกรัง 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรังที่ใชไมนอยกวา 
400 ลูกบาศกเมตรหลวมเสริม ผิว
จราจรหินคลุก ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร  ปริมาตรหินคลุกที่ใช
ไมนอยกวา 750 ลูกบาศกเมตร
หลวม  ตามรูปแบบรายการของ 
อบต.อาวนอย กําหนด   

    1,368,000              -    หมูที ่ 15  กช.   

16 

กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายหนองไก  หมูที่ 
16 
(จากหนองกุม ไป 
หนองไก) 

รายละเอียดโครงการ  โดย
ซอมแซมผิวจราจรลูกรัง กวาง 6  
เมตร ยาว  1,200 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังที่ใชซอมแซมผิวจราจรไม
นอยกวา 936 ลูกบาศกเมตร 
พรอมบดอัดเรียบ ตามรูปแบบ
รายการของ อบต. อาวนอย 
กําหนด 

    192,000              -    หมูที ่ 16  กช.   

17 

กอสราง/ปรับปรุงถนน
สายหนองแสง 
 (ซอยไรผัก)  หมูที่  
16 

 (ชวงที่ 1) รายละเอียดโครงการ  โดย
กอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,510 
ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูชาง) ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร  ปริมาณลูกรังที่
ใชไมนอยกวา 75 ลูกบาศกเมตร ตาม
รูปแบบรายการของ อบต.อาวนอย 
กําหนด   

    994,000              -    หมูที ่ 16  กช.   

(ชวงที่ 2)  รายละเอียดโครงการ  
โดยกอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 1,000 ตารางเมตร  ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร ปริมาณ
ลูกรังที่ใชไมนอยกวา 50 ลูกบาศก
เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.
อาวนอย กําหนด 

    660,000              -    หมูที ่ 16  กช.   

        

        



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ อบต.อาวนอย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณูปโภค   แนวทางที ่ 3  ขยายเขต  ปรับปรุง  ไฟฟา  ประปา  และโทรศัพท 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 

ติดตั้งระบบไฟฟา
สาธารณะบริเวณจุด
เสี่ยงภายในหมูบาน  
หมูที ่ 9 

รายละเอียดโดยติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงภายใน
หมูบาน  จํานวน 7 ชุด  ตาม
รูปแบบรายการ อบต.อาวนอย 
กําหนด 

    140,000  139,800   หมูที่ 9  กช.   

2 

ติดตั้งระบบไฟฟา
สาธารณะภายใน
หมูบาน   หมูที่ 10 

เพื่ออุดหนุนใหแกการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เพื่อเปนคาใชจายในการขยายเขต
ระบบไฟฟาสาธารณะเสนหนา
โรงเรียนวังมะเด่ือ หมูที่ 10  (ตาม
หนังสือ ที่ มท 5310.4/ปข 
445/2559 ลงวันที่  2  มิถุนายน  
2559)  

     72,600  72,575.51   หมูที่ 10  
กช./การ
ไฟฟาสวน

ภูมิภาค ปข. 
  

รายละเอียดโดยติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะสายทุงมะเมา-น้ําโจน 
(เสนหนาโรงเรียนวังมะเด่ือ) 
จํานวน  14  ชุด  ตามรูปแบบ
รายการ อบต.อาวนอย กําหนด  

     34,800  34,500   หมูที่  10  กช.   

        
ยุทธศาสตรที ่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม       แนวทางที ่ 1  ปองกัน  ควบคุมโรคติดตอตางๆ ทั้งในคนและสัตว 

 
แผนงานสาธารณสุข 

      

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

  

 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
การปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

เพื่อเปนคาใชจายในจัดทํา
โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกในพื้นที่ตําบล
อาวนอย   

    150,000  53,340  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
กสส. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

2 
สนับสนนุ/ปองกนัและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบา 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัคซีน
ปองกันโรคพิษสนุัขบาและยา
คุมกําเนิดสนุัขใหแกคณะกรรมการ
กองทุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบาทุก
หมูบานในเขตตําบลอาวนอย   

     50,000  49,920  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
กสส.   

3 
ปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดส 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดักจิกรรม
เฝาระวังและปองกนัการแพรระบาด
ของโรคเอดสในเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป   

     10,000  9,000  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
กสส.   
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ยุทธศาสตรที ่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม       แนวทางที่  2  การบริหารจัดการขยะ 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
จัดหาอุปกรณเก่ียวกับ
งานกําจัดขยะมูลฝอย 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ
เกี่ยวกับงานกําจัดขยะมูลฝอย 
เชน ถังขยะ ถุงมือ รองเทาบูท 
ผาปดปาก ฯลฯ  

    300,000  142,400  
 อบต. 

อาวนอย  
กสส. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

2 

สงเสริมใหประชาชน
รูจักการคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะอยาง
ถูกวิธี 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดั
กิจกรรมรณรงคการคดัแยก
ขยะรีไซเคลิใหกับประชาชน
ภายในตําบลอาวนอย 

     40,000              -   
 อบต. 

อาวนอย  
กสส.   

        
ยุทธศาสตรที ่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม       แนวทางที่  3  สงเสริม สนับสนนุการสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
จัดกิจกรรมอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
โครงการอนุรักษชายหาดฯ 100 
ไมลทะเล 

     20,000  8,500  
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
กสส. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เพื่อเปนคาใชจายในการอนรุักษสัตว
น้ําในเขตอบต.อาวนอย ตลอดจนให
ประชาชนรวมกนัอนุรกัษสัตวน้ําที่
ตนเองมีอยูเพื่อใหมีใชในการบริโภค
อยางพอเพียงตอไป   

     50,000              -   
 พื้นที ่

อบต.อาวนอย  
กสส. 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดักจิกรรม
รักน้ํารกัปารกัษาแผนดินเพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ตระหนกัถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ
และชวยกนัอนุรกัษไว   

     30,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
กสส. 

ยุทธศาสตรที ่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม   แนวทางที ่ 5  สนับสนุนกิจการดานสุขาภบิาล และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
สุขาภบิาลอาหารและคุมครองผูบริโภค 

 
แผนงานสาธารณสุข 

      
ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ 

 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดักจิกรรม
อาหารปลอดภัย  เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ตําบลอาวนอยมีสุขภาพที่แข็ง
แร็ง และไดรับประทานอาหารที่ถกู
สุขลักษณะ 

     15,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
กสส.   
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ยุทธศาสตรที ่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม     แนวทางที ่ 6 สนับสนุนใหมีการจัดการบริการดานสขุภาพและการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

 
แผนงานงบกลาง/แผนงานสาธารณสุข 

     

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที ่

เพื่อจายเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพตําบลอาว
นอย 

    500,000  500,000  

 กองทุน
หลักประกัน 

สุขภาพตําบลอาว
นอย  

กสส. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ เพื่อเปนคาใชจายในการจดัซือ้วัสดุ

วิทยาศาสตรหรือการแพทยสําหรับ
โครงการระบบการแพทยฉกุเฉินใน
การบรกิารประชาชน 

     10,000              -     กสส. 

        
ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ    แนวทางที ่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป / แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานสาธารณสุข/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 

จัดฝกอบรมและ
กิจกรรมศึกษาดูงานของ
สมาชิก พนักงาน 
ลูกจาง อบต. 

เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบร
และศึกษาดูงานใหแก คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน   

    300,000              -   
 จ.เชียงใหม, จ.
ลําพูน,จ.ลําปาง  

สป. 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.อาวนอย ใหมี
ความรูความชํานาญในการปฏิบัติ
หนาที ่

     50,000              -     สป.   

2 

อุดหนุนศูนยรวม
ขาวสารการจัดซื้อจดั
จาง ของ  อบต.  ของ
อําเภอ (One Stop 
Service)  

อุดหนุนศูนยรวมขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของ อบต.ระดับ
อําเภอ (One Stop Service) 
ใหแก อบต.หวยทรายเพือ่
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
จัดซื้อจัดจางของ อบต. 

     18,000  18,000  
 อบต.หวย

ทราย  
สป.   

3 
คาใชจายในการเลี้ยง
รับรองของ  อบต. 

เพื่อเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือ
คณะอนกุรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ และคา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรอืคณะ
บุคคล  ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชม หรอืทัศนศึกษาดูงาน และ
เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของซึ่งตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

     60,000  5,850   อบต.อาวนอย  สป. 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

4 

คาของขวัญ  ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ในการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่มี
ความจําเปนและ
เหมาะสม 

เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของ
รางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเปน
และเหมาะสม 

       5,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
สป.   

5 

จัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพยสินและ
จัดทําระบบชวยเหลืองาน
ของ อบต. 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัทํา
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการจดัเก็บรายได
ของ อบต. 

    500,000              -   
 พื้นที่ 

อบต.อาวนอย  
กค.   

6 
คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

เพื่อเปนคาใชจายสาํหรับ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ของ อบต. 

    1,035,000  117,434.08   อบต.อาวนอย  
ทุกสวน
ราชการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

7 จัดหารถดับเพลิง 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัหา
รถดับเพลิงขนาดความจุไมนอยกวา 
12,000 ลิตร  พรอมเสปรบารฉีดลาง
ถนน  จํานวน  1  คัน  โดยมี
คุณลักษณะดังนี ้
- เปนรถยนตบรรทกุน้ําดับเพลิงแบบ
เอนกประสงคพรอมเสปรบารฉดีลาง
ถนน   - ตัวรถชนิด  10 ลอ  เปน
เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6 
สูบ 4 จังหวะ  
- มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 
แรงมา   - ตอนทายหลังเกงติดตั้งถัง
บรรจนุ้ํา  มีปริมาตรความจุไมนอย
กวา 12,000 ลิตร 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง  มี
ระบบปรับปริมาณการสูบสงน้ํา  
เพิ่ม-ลด  ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส
ไฟฟา 
- มีระบบสญัญาณไฟเบี่ยงทาง  
สัญญาณไซเรน  ทางตัวชุดถังบรรจุ
น้ําปมน้ํา 
- ตัวรถและอุปกรณทุกชนิดเปน
ของใหมไมเคยใชงานมากอน 
- รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
เอนกประสงคเปนผลติภัณฑทีม่ี
คุณภาพและประกอบจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานทีเ่ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและ มอก. 9001 หรือ 
ISO 9001  จากหนวยงานราชการ
หรือรฐัวิสากิจใหการรับรอง  เพื่อให
เกิดความปลอดภัยแกผูใชงานและ
เกิดประโยชนสูงสดุแกทางราชการ  
ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ  

    5,800,000              -    อบต.อาวนอย  สป.   
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

8 

กอสราง/ปรับปรุงถนน
ซอมแซมอาคารที่ทําการ 

อบต. ตลอดจนบริเวณรอบ 
ๆ  ที่ทําการ 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดหาราวแสตนเลด พรอม
ติดตั้งบรเิวณทางลาดขึ้น 
อบต. 

     30,000              -    อบต.อาวนอย  สป. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เพื่ออุดหนุนใหแกการไฟฟา
สวนภูมภิาคจังหวัด
ประจวบครีีขันธ  เพื่อเปน
คาใชจายในการยาย
เสาไฟฟาแรงสูงหนาท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  ตามหนังสือการ
ไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวดั
ประจวบครีีขันธ  ที ่มท 
5310.4/ปข 515 ลงวันท่ี  
28  มิถุนายน  2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2560-2562) หนาที ่ 
58  ขอ 6.1.16) 

     34,400  34,337.83  
 หนาที่ทําการ 

อบต.  

อุดหนุน
ใหแกการ
ไฟฟา ปข. 

9 

คาใชจายในการ
ศึกษาวิจัย ประเมินผล
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ 
อบต. 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ศึกษาวิจัยประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของ อบต. 

     30,000              -   
 อบต 

.อาวนอย  
สป.   
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

10 
จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑใน
การบริหารจัดการและ
ปฏิบัติหนาที ่

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
เลื่อยยนตขนาดเล็ก เครื่องยนต 2 
แรงมา    จํานวน 1 เครื่อง  
รายละเอียดเปนเลื่อยขนาด
น้ําหนักไมเกิน 3.9  กิโลกรัม  
และเปนเครื่องยนตขนาด 2 
แรงมา (1.5 กิโลวัตต)  ราคาตาม
ทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

     15,000  15,000  
 อบต. 

อาวนอย  
กช.   

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
ไมสตาฟแบบชักยาว 5 เมตร 
จํานวน 2 อัน  โดยมีรายละเอยีด
ดังนี้  ทําดวยอลูมีเนียมอยางดี , มี
ทั้งชนนิดความยาว 5 เมตร 
สามารถเลื่อนขึ้น ลงได , มีขีดสวน
แบงแบบหวัตั้ง เปนรูปตัว E โดย
แบงชองๆ ละ 1 ซม. มีเลขกํากับ
ทุก 10 ซม. , มีหลอดระดับฟอง
กลมและซองบรรจุไมสตาฟ, มีปุม
ล็อคยืดขณะใชงาน, สีที่ขีด
แบงเปนสีดําสลับแดงทุกๆ 1 
เมตร  บนพื้นสีขาว , มีโลหะหุม
ปลายรองรับดานลาง  ราคาตาม
ทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  

     10,000  10,000  
 อบต. 

อาวนอย  
กช.   

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
เครื่องรับสงวิทย ุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต  จํานวน 4 
เครื่อง  รายละเอียด/ราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

     30,000              -   
 อบต. 

อาวนอย  
กช.   
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

11 
จัดหาครุภัณฑและ
อุปกรณเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA  จํานวน 5 เครื่อง  
รายละเอียดตามหลักเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ
กระทรวง ICT  

     19,200              -   
 อบต. 

อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2  (ขนาดจอไมนอยกวา 18.5 
นิ้ว)  จํานวน  1 เครื่อง  เพื่อใชสําหรับ
ดําเนินการตามโครงการจัดต้ังศูนยขอมูล
บุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ระยะที่ 1 (ตาม
หนังสือ ที่ ปข 0023.6/2690 ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม  2559 เรื่อง โครงการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ 
ระยะที่ 1) รายละเอียดตามหลักเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง ICT 
(ตามหนังสือ ที่ ปข 0023.6/2690  ลง
วันที่  27  กรกฎาคม  2559  เรื่อง 
โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลบุคลากร
ทองถ่ินแหงชาติ ระยะที่ 1 ) 

     29,000              -   
 อบต. 

อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัหาเครือ่ง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  จํานวน  1 เครื่อง  
รายละเอียดตามหลักเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพวิเตอร ของกระทรวง 
ICT   

     22,000              -   
 อบต. 

อาวนอย  
สป. 

รอเขาสภา
เพื่อโอนงบ

ฯ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 
LED  สีแบบ Network  จํานวน  
2  เครื่อง  รายละเอยีดตาม
หลักเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวง ICT   

     24,000              -   
 อบต. 

อาวนอย  
สป. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่อนุมัต ิ 
 งบประมาณ
ที่เบิกจายไป  

 สถานที ่
ดําเนินการ  

หนวย 
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

    

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
จอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว  
จํานวน 2 เครื่อง  รายละเอียด
ตามหลักเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวง ICT  

       6,600              -   
 อบต. 

อาวนอย  
กค. 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (ขนาดจอไมนอยกวา 
18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  
รายละเอียดตามหลักเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑของกระทรวง ICT  

     16,000              -   
 อบต. 

อาวนอย  
กค. 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (ขนาดจอไมนอยกวา 
18.5 นิ้ว)  พรอมอุปกรณ  จํานวน 
1 ชุด รายละเอยีดตามหลกัเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของ
กระทรวง ICT  

     16,000              -   
 อบต. 

อาวนอย  
กสส. 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหา
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 
LED สีแบบ Networt  จํานวน  1  
เครื่อง  รายละเอียดตาม
หลักเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวง ICT  

     12,000              -   
 อบต. 

อาวนอย  
กสส. 

 
ทั้งนี้  หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ  ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ 

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  สามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยทราบ  เพื่อจะได
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ  ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตอไป 
   

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป 
     

    ประกาศ   ณ   วันที่     3       เมษายน   พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
 

(นายพันธุศักดิ ์  ใจใหญ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 


