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ค ำน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนด าเนินการ ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหาร ประกาศแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ปิดประกาศ เพ่ือประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วัน ตามข้อ 27 ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559   

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน/ โรงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ
โบะบือซาประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสาน บูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการด าเนินงานจะท าให้
การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ เล่มนี้ จะสามารถใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 
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สำรบัญ 
 

ค ำน ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ         หน้ำ 
บทน า          ๓ 
วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน       ๗ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน       ๗ 
แนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงาน      ๙ 
ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน       ๙ 
 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร /กิจกรรม 
 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนด าเนินงาน 

บัญชีโครงการและงบประมาณ แผนด าเนินงาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ 

ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี  

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   

 
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการน าแผนการด าเนินไปสู่การปฏิบัติ 
 การติดตามและประเมินผลการน าแผนการด าเนินไปสู่การปฏิบัติ 

การตรวจสอบโดยอ าเภอ 
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม 
ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
1. ด้ำนกำยภำพ 

1.1  ที่ตั้งและอำณำเขต 
ต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยี่งอทางทิศเหนือ
ประมาณ         2  กิโลเมตร 

มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยี่งอ และต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอยี่งอ และต าบลละหาร  อ าเภอยี่งอโ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลโคกเคียนอ าเภอเมืองและต าบลล าภูอ าเภอเมือง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยี่งอ 

 
1.2 เนื้อที่ต ำบลลุโบะบือซำ 

มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   22.186   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  13,866  ไร่ 
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2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลลุโบะบือซาเป็นพื้นที่ราบสูงลาดลงมาเป็นที่ราบลุ่ม โดย

ที่บริเวณพ้ืนที่ราบสูงของทิศตะวันตกของต าบลลาดลงมาทางตอนกลาง ส่วนบริเวณทิศตะวันออกเป็นที่ราบ
ติดกับพรุบาเจาะ  มีล าคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในต าบล  เช่น  คลองลุโบะอานอง ตลองโต๊ะเซ็ง คลองลุ
โบะเปา คลองลุโบะบือซา ผ่านบริเวณทางตอนกลาง และตอนใต้ของต าบลเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความเหมาะสม
กับการท านา 

จ ำนวนหมู่บ้ำน 6  หมู่บ้ำน 
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มี  6 หมู่บ้าน 
1. บ้านลุโบะบือซา   หมู่ที่ 1 
2. บ้านกาแร    หมู่ที่ 2  
3. บ้านก าปงปีแซ   หมู่ที่ 3 
4. บ้านลูโบะดาโต๊ะ   หมู่ที่ 4 
5. บ้านยาโงะ    หมู่ที่ 5 
6. บ้านโคกมาแจ   หมู่ที่ 6 
 

3. ประชำกร 
ประชากรทั้งสิ้น  4,911     คน แยกเป็นชาย  2,455  คน  หญิง  2,456   คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย    221.35   คน   ต่อ/   1   ตารางกิโลเมตร 
 

4. สภำทำงสังคม 
กำรศึกษำ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดนราธิวาส  
โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  3 โรงเรียน 
    1. โรงเรียนบ้านกาแร  หมู่ที่ 2 ต าบลลุโบะบือซา 
    2. โรงเรียนบ้านก าปงปีแซ หมู่ที่ 3 ต าบลลุโบะบือซา 
    3. โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ หมูที่ 4 ต าบลลุโบะบือซา  

โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  3 โรงเรียน  
         1. โรงเรียนอดุลย์วิทยา  หมู่ที่ 3 ต าบลลุโบะบือซา 

    2. โรงเรียนมะนุวิทยา  หมู่ที่  3  ต าบลลุโบะบือซา 
   3. โรงเรียนฮาซานียะห์ หมู่ที่ 1 ต าบลลุโบะบือซา 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน มี 6  แห่ง 
    -  หมู่ที่ 1  บ้านลุโบะบือซา   1 แห่ง 
    -  หมู่ที่ 2 บ้านกาแร   2 แห่ง    
    -  หมู่ที่ 3  บ้านก าปงปีแซ  2 แห่ง   
    -  หมู่ที่  5  บ้านยาโงะ 1 แห่ง 
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 กำรสำธำรณสุข 
     - สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน 1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกาแร    
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
 
 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1 กำรคมนำคม 
โดยมีทางหลวงหมายเลข 42 จากอ าเภอยี่งอผ่านต าบลยี่งอมาต าบลลุโบะบือซาไปทางต าบลลุ
โบะบือซาและมี ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมไม้ไผ่  ถนนลูกรังถนนดิน  ซึ่งเป็น
ถนนโครงข่ายเข้าสู่ทุกหมู่บ้านของต าบล  สภาพถนนใช้ได้ดีในฤดูแล้ง  ส่วนฤดูฝนการคมนาคม
บางส่วนไม่สะดวก  การบริการระหว่างต าบลกับอ าเภอมีรถยนต์รับจ้างบริการ 
5.2 กำรไฟฟ้ำ 
   - จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเข้าถึง 6 หมู่บ้าน 
   - จ านวนประชากรใช้ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
ต าบลลุโบะบือซามีศักยภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาหลายด้าน พอสรุปได้ดังนี้ 

6.1 ที่ดิน  มีที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะที่จะท าการเกษตรซึ่งเหมาะสมที่จะส่งเสริมการ
เพาะปลูกผลไม้และพืชผักสวนครัว เนื่องจากอยู่ใกล้อ าเภอเมือง สามารถล าเลียงผลผลิตสู่ตลาด
ได้เร็วและลดปัญหาการขนส่ง 

-   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก  เช่น ปลูกยางพารา  ไม้ผล ๆ จึงเอ้ืออ านวยต่อ
การท าอุตสาหกรรม  เกี่ยวกับการแปรปรูไม้ยาง    และเหมาะสมที่จะมีตลาดริมถนน หรือร้านอาหาร ส าหรับ
จ าหน่ายผู้สัญจรไปมา 
            6.2  แรงงำน     ต าบลลุโบะบือซามีประชากรอยู่ในวัยแรงงานประมาณ  60  เปอร์เซ็นต์อีกท้ัง
ค่าจ้างแรงงานยังไม่สูงมากนัก  และไม่มีงานในจังหวัดรองรับเพียงพอ  จึงท าให้แรงงานเหล่านี้ต้องเดินทางไป
ท างานที่ประเทศมาเลเซีย 

6.3 ภำคอุตสำหกรรม   มีโรงงานศรีตรัง อินดัสทรี จ ากัด   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านยาโงะ  ต าบลลุ
โบะบือซา  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น( ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ ) 
8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

8.1 ประชาชนส่วนใหญ่ 100 %  นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  
จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 

            1. มัสยิดลุโบะบือซา  หมู่ที่ 1 บ้านลุโบะบือซา 
      2. มัสยิดอิสลามียะห์  หมู่ที่ 2 บ้านกาแร 
      3. มัสยิดดารุลวุซกอ  หมู่ที่ 3 บ้านก าปงปีแซ 
      4. มัสยิดดารุลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 4 บ้านลุโบะดาโต๊ะ 
      5. มัสยิดนูรดีน   หมู่ที่ 5 บ้านยาโง๊ะ 
      6. มัสยิดอัลอิสลามียะห์  หมู่ที่ 6 บ้านโคกมาแจ 
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9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
9.1  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ประกอบด้วย บึง ล าคลอง หนองน้ า และอ่ืน ๆ  

9.2  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
     - ฝาย/ท านบ  6 แห่ง 
     -  บ่อน้ าตื้น  654 แห่ง 
     -  บ่อบาดาล  21 แห่ง 
9.3  ป่ำไม้ ป่ำชุมชน       

-  เป็นป่าพรุบาเจาะ 
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1 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1.1. เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 

1.2. เพ่ือเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสี่ปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

1.3. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.4. เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

1.5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา 
 

๒ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1.6.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.7. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วันโดยจากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานได้ 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา
ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าลลลุโบะบือซาเอง และโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าลลลุโบะบือซา 
 

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาจัดท า

ร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาและ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาและเมื่อ
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึง
ประกาศใช้แผนด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถจัดท ำแผนภูมิสรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัด 
ท ำแผนพัฒนำ อบต.ลุโบะบือซำ 
 
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัด 
ท ำแผนพัฒนำ  อบต.ลุโบะบือซำ 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัด 
ท ำแผนพัฒนำ  อบต.ลุโบะบือซำ 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำแผน 
อบต.ลุโบะบือซำ 
 
 
 
นำยก  อบต.ลุโบะบือซำ 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลุโบะบอืซา  

    รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 

หน่วยงานอื่นๆ 

จดัท าร่างแผนการด าเนนิงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนนิงาน 

พจิารณาร่างแผนการ

ด าเนนิงาน 
เสนอร่างฯ ต่อนายก อบต. 

นายก  อบต. ใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใชแ้ผนการ

ด าเนนิงาน 
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3. แนวทำงในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
1. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน  
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่เหมาะสม และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล        

ลุโบะบือซา 
 

4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
4.1. แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรม

วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒
ได้อย่างชัดเจน 

4.2. แผนการด าเนินงานประจ าปี ท าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากข้ึน 

4.3. แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการสามารถ
เข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น 

4.4. แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 
 

การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมิน
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา โดยประกอบด้วย 

สรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 



 12 

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ๑๒๕ 100 ๒๑,๑๗๐,๓๒๘ 100 ส านักงานปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง,กอง
การศึกษา ฯ 

รวม ๑๒๕ 100 ๒๑,๑๗๐,๓๒๘ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔ 3.2% 1,410,476 6.66% กองช่าง 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๙ 7.2% 718,000 3.39% กองช่าง 

รวม ๑๓ 10.4% 2,128,476 10.05%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

     

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4.8% 273,040 1.28% ส านักปลัด 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 10 8% 451,650 2.13% ส านักปลัด 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.8% 44,320 0.20% ส านักปลัด 

รวม 17 13.6% 769,010 3.61%  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 

     

3.1  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 5.6% 998,000 4.71% ส านักปลัด 
รวม 7 5.6% 998,000 4.71%  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     

5.1  แผนงานการเกษตร 3 2.4% 58,950 0.27% ส านักปลัด 
5.2  แผนงานการเคหะและชุมชน 2 1.6% 606,000 2.86% ส านักปลัด 

รวม 5 4% 664,950 3.13%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

     

6.1  แผนงานการศึกษา 28 22.4% 4,159,064 19.64% กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 5.6% 1,476,420 6.97% กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 35 28% 5,635,484 26.61%  
 
 
 

 
 
 

 ผด 1 



 18 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 

     

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 41 32.8% 3,273,148 15.46% ส านักปลัด,กองคลัง,
กองการศึกษา,กอง
ช่าง 

รวม 41 32.8% 3,273,148 15.46%  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. เงินชดเชยค่าสัญญาปรับราคา 
(ค่า K ) 

เพ่ือจ่ายเงินชดเชยค่าสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 40,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

2. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
สายเลียบครองบือซา 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร สายบ้านกาแร-
บ้านลุโบะดาโต๊ะ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

989,200 ถนนสายบ้านกาแร-
บ้านลุโบะดาโต๊ะ 

กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างรั้วสนาม
ฟุตบอล 

ขนาดความยาวรวม 361 เมตร ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

221,900 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

4 ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 159,376 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและ
ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม และรวมทั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท า
ของ บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า ตลอดจนจ้าง
แรงงานด าเนินการก่อสร้างบ้านให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ 

100,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และอบรมตามโครงการต่าง ๆส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมนาตามโครงการและ
หนังสือสั่งการของกรมของพนักงานส่วนต าบล  

50,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

3. โครงการจ้างเหมาเพ่ือ
ปฏิบัติงานส ารวจ 1 คน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานส ารวจ 
1 คน 

72,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความคุ้มครองของ 
อบต.ลุโบะบือซา เช่นท่อประปาหรืออ่ืน ๆ 

30,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

5. ค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ 

20,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

6. ค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู เลื่อย 
จอบ เสียม คีม ค้อน ท่อน้ า อุปกรณ์ประปา หิน
คลุก ฯลฯ และจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพ่ือ
น าไปสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  

50,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

30,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

8. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด 
สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ ฯลฯ ส าหรับใช้ในอาคารที่
ท าการหรืออาคารสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ลุโบะบือซา 

150,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             

9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานรถกระเช้า จ านวน 
2 คน ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานดูแลระบบ
ไฟฟ้า 1 คน 

216,000 อบต.ลุโบะบือซา กองช่าง             
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. โครงการจัดประชุม
ประชาคมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ 
การท าแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

25,720 มัสยิด ๖ 
หมู่บ้าน, อบต.
ลุโบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันร่วมกับสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอยี่งอและสนับสนุนการด าเนินงาน
ภารกิจตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด โดยฟื้นฟูสภาพและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดเช่นการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด 

48,๖00 อบต.ลุโบะบือซา
,ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด จ.
ปัตตานี 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอบรม
อาชีพ หลักสูตรการท า
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอาชีพหลักสูตรการท ากระเป๋าจากเส้นพลาสติก กลุ่ม
สตรี และกลุ่มต่าง ๆ 

48,720 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 

49,990 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

5. โครงการอบรมให้ความรู้
แกนน าชมรม TO BE 
NUMBER ONE  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แกนน า
ชมรม TO BE NUMBER ONE 

64,090 โรงเรียนบ้านกาแร ม.
๒, โรงเรียนบ้านก าปง
ปีแซ ม.๓, โรงเรียน
บ้านลุโบะดาโต๊ะ ม.๔ 

ส านักงานปลัด             

6. โครงการจูงมือน้องร่วมกัน
ต้านห่างไกลยาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการจูงมือน้องร่วมกันต้านห่างไกล
ยาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) 

35,920 ห้องประชุม รพ.สต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจ ารถฉุกเฉิน จ านวน 
3 คน 

216,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

2. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ
ในต าบล 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆในต าบล เช่นโรค
ไข้เลือดออก,ชิกุนคุนยา,โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาสารเคมี/ทรายอะเบด/ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ค่าจ้างเหมาบริการ
ในการฉีดสารเคมี/ค่าวัคซีนป้องกันโรคระบาด 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคที่
น าโดยแมลง 

20,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

31,140 ม.๑ - ม.๖ ต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

4. โครงการประชาชนต าบลลุ
โบะบือซาร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์
สะอาด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการประชาชนต าบลลุ
โบะบือซาร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์สะอาด 

8,400 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประม
ำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

5. โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและเพ่ิม
ศักยภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและเพ่ิม
ศักยภาพ 

33,120 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

6. โครงการชุมชนรวมน้ าใจ สร้าง
เด็กไทยปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการชุมชนรวมน้ าใจ สร้าง
เด็กไทยปัญญาเลิศด้วยไอโอดีน 

29,520 ๖ หมู่บ้าน, ศพด.
ก่อนเกณฑ์ ๒ 
แห่ง, โรงเรียน
ประถม ๓ แห่ง 

ส านักงานปลัด             

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือ
รักษามาตรฐานสุดยอดส้วม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือ
รักษามาตรฐานสุดยอดส้วม 

30,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตร ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี 

19,350 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

9. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา
สุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

19,120 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

10. โครงการสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการบริการ
สาธารณสุขในต าบล 

45,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. โครงการอุ่นไอรักจาก
ครอบครัว สานสายใยสู่
เด็กด้อยโอกาส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว 
สานสายใยสู่เด็กด้อยโอกาส 

44,320 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำ
ณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัยส านักงานและ
บริเวณโดยรอบ จ านวน 6 คน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยส านักงานและบริเวณโดยรอบ จ านวน 
6 คน 

432,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 
จ านวน 3 คน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพนักงาน
ประจ ารถบรรทุกน้ า จ านวน 3 คน 

216,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
และเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม อปพร. กลุ่ม
กู้ชีพกู้ภัยในต าบลลุโบะบือซา และสนับสนุน
การด าเนินงานของ อปพร. กลุ่มกู้ชีพกู้ภัย เช่น 
ค่าวัสดุ,ค่าเบี้ยเลี้ยงในการด าเนินงาน 

70,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 50,000 ถนนเพชรเกษม 
หน้า ชคต.ตะปอ
เยาะ, จุดตรวจ
หน้าที่ว่าการ

อ าเภอ 

ส านักงานปลัด             

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

5. โครงการช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

6. โครงการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่าของเครือข่ายความร่วมมือใน
การควบคุมไฟป่า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่าของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟ
ป่า 

30,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

7. ค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบ
ประจ าที่เจ้าหน้าที่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบ
ประจ าที่เจ้าหน้าที่ 

150,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. โครงการอบรมความรู้
ให้แก่เกษตรกร ตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

22,950 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

16,000 อบต.ลุโบะบือซา
,หมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน, 

โรงเรียน 

ส านักงานปลัด             

3. วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กระถาง 
ต้นไม้ กล้าไม้ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ฯลฯ 

20,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานประจ ารถเก็บ
ขยะมูลฝอย จ านวน 8 คน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจ า
รถเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 8 คน 

576,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

2. โครงการเช่าที่ท้ิงขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเช่าที่ทิ้งขยะ 30,000 หมู่ ๔ บ้านลุโบะ
ดาโต๊ะ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศึกษา 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
และข้อบัญญัติต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ฯลฯ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและ
ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ฯลฯ 

50,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และอบรมโครงการต่าง ๆ ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมนาตามโครงการและ
หนังสือสั่งของกรม ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

50,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ 

30,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 ผด 2 



 33 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

4. วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ 

30,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และวัสดุอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

30,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.ลุโบะบือซา 

8,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7. โครงการประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ปกครองของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุ
ซกอ 

15,900 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 ผด 2 



 34 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๘. โครงการส่งเสริมและ
กระตุ้นการศึกษา 
ประจ าปี 2562 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
กระตุ้นการศึกษาประจ าปี 2562 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 

49,500 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

9. โครงการทัศนศึกษาเปิด
โลกทัศน์ส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาเปิดโลก
ทัศน์ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25,220 ณ จังหวัดสงขลา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

10. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมค่าย
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

29,900 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

11. โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 

เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ จ านวนเด็ก 37 
คน ในอัตรา 20 บาท จ านวน 245 วัน 

181,300 ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิด

ดารุลวุซกอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

12. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียน
ตาดีกา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียนตาดีกา 

29,900 โรงเรียนบ้านกาแร กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

13. โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ
โบะดาโต๊ะ 

เพ่ือเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะ จ านวนเด็ก 34 คน 
ในอัตรา 20 บาท จ านวน 245 วัน 

166,600 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลุโบะดา

โต๊ะ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

14. วัสดุการศึกษาของเด็ก 71 
คน 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของเด็ก อัตรา 
1,700 บาท 

120,700 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

15. โครงการจัดซื้อหนังสือ
ส าหรับศูนย์เด็ก 71 คน 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้อหนังสือส าหรับศูนย์
เด็ก 71 คน อัตรา200 บาท จ านวน 
14,200 บาท 

14,200 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

16. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
เตรียมส าหรับศูนย์เด็ก 71 
คน 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เตรียม
ส าหรับศูนย์เด็ก อัตรา 200 บาท 

14,200 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

17. โครงการจัดซื้อเครื่องแบบ
ส าหรับศูนย์เด็ก 71 คน 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องแบบส าหรับ
ศูนย์เด็ก อัตรา 300 บาท 

21,300 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

18. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับศูนย์เด็ก 71 คน 

เพ่ือเป็นค่าโครงการพัฒนาผู้เรียนส าหรับศูนย์
เด็ก อัตรา 400 บาท 

28,400 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

19. โครงการจัดซื้อหนังสือเชิง
สัญลักษณ์ส าหรับศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณ์
ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด
ดารุลวุซกอ 

10,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

20. โครงการจัดซื้อหนังสือเชิง
สัญลักษณ์ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะ
ดาโต๊ะ 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณ์
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะ 

10,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

21. อาหารเสริม(นม) ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 

เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ จ านวนเด็ก 37 
คนในอัตรา 7.85 จ านวน 260 วัน 

75,517 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

22. อาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะ
ดาโต๊ะ 

เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลุโบะดาโต๊ะ จ านวนเด็ก 34 คน ในอัตรา 
7.85 บาท จ านวน 260 วัน 

69,394 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

23. อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านกาแร 

เพ่ือเป้นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านกาแร 
จ านวนเด็ก 210 คน ในอัตรา 7.85 บาท 
จ านวน 260 วัน 

428,610 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 ผด 2 



 38 

 
 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

24. อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
บ้านก าปงปีแซ  

เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านก าปง
ปีแซ จ านวนเด็ก 118 คน ในอัตรา 7.85 
จ านวน 260 วัน 

240,838 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

25. อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
บ้านลุโบะดาโต๊ะ 

เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านกาแร 
จ านวนเด็ก 185 คน ในอัตรา 7.85 บาท 
จ านวน 260 วัน 

377,585 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๒๖. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านก าปงปีแซ 

เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านก าปงปีแซ จ านวนเด็ก ๑๑๘ คน 
ในอัตรา ๒๐ บาทจ านวน ๒๐๐ วัน 

๔๗๒,๐๐๐ โรงเรียนบ้านก า
ปงปีแซ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๒๗. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ จ านวนเด็ก 
๑๘๕ คน ในอัตรา ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน 

๗๔๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้านลุโบะ
ดาโต๊ะ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 ผด 2 



 39 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๒๘. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกาแร 

เพ่ืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านกาแร จ านวนเด็ก 210 
คน อัตรา ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน 

๘๔๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้านกา
แร 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๑. โครงการประเพณีงานของ
ดีประจ าต าบลลุโบะบือซา 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีงานของดี
ประจ าต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๗๐,๐๐๐ สนามตลาดนัด
สะพานเหล็กยี่

งอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๒. โครงการมหกรรมตาดีกา
สัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมตาดีกา
สัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๓. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 

๑๙๙,๑๒๐ สนามกีฬา 
อบต.ลุ

โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๔. โครงการจัดส่งนักกีฬา
แข่งขันฟุตบอลกับ
หน่วยงานอื่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา
ฟุตบอลแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๕. โครงการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้านสานสัมพันธ์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ๑๒๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๖. โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ส าหรับเด็กในเขต 
อบต.ลุโบะบือซา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ส าหรับเด็กในเขต อบต.ลุโบะบือซา 

๑๐๐,๐๐๐ สนาม อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

 ผด 2 



 41 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับผู้สอนตาดีกา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับผู้สอนตาดีกา 

๑๕๘,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๘. โครงการบรรยายธรรม ปี 
๒๕๖๒ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรยายธรรม ปี 
๒๕๖๒ 

๙๙,๐๐๐ มัสยิดทั้ง ๖ หมู่ 
ในต.ลุโบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๙. โครงการงานเมาลิดนบี
สัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการงานเมาลิดนบีสัมพันธ์ ๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๑๐. โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียน
ฮาฟิซกุรอ่าน ประจ าปี 
๒๕๖๒ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมเด็กนักเรียน
ฮาฟิซกุรอ่าน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๖๐,๐๐๐ มัสยิดในต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๑๑. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนพิธีละศีลอดเดือน
รอมฎอนประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พิธีละศีลอดเดือนรอมฎอนประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๙๕,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนการสอนอัลกุรอ่าน 
หลักสูตรกีรออาตี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียนการสอนอัลกุรอ่าน หลักสูตรกีรออาตี 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๕๕,๙๐๐ ศูนย์กีรออาตี ต.
ลุโบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

 ผด 2 



 42 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยด ำเนินกำร พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๗. โครงการจัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอ่าน (หลักสูตรกี
รออาตี)ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอ่าน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๖๙,๔๐๐ อาคารกีรออาตี 
ต.ลุโบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. ค่าบริการต่าง ๆ  เพ่ือเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและ
ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างท าของ จัดท า พรบ.
ประกันภัยประจ าปี 

๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการจ้างเหมาเพ่ืองาน
บริการทั่วไป 

เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ืองานบริการทั่วไป ๗๒,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3. โครงการจ้างเหมาแม่บ้าน เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ๗๒,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๔. โครงการจ้างเหมาเพ่ือ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักทรัพยากรบุคคล 

๗๒,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๕. โครงการจ้างเหมาเพ่ือ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน 

๗๒,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 ผด 2 



 44 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.2561 

๖. โครงการจ้างเหมาเพ่ือ
ปฏิบัติงานคนสวน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานคนสวน ๗๒,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๗. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด
บริเวณรอบส านักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณ
รอบส านักงาน 

๗๒,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๘. ค่าพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน การเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ตลอดจนการประชุมต่าง ๆ 
การรับเสด็จเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ 

๑๕,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๙. โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

๗,๓๓๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๐. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือจ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๔๐,๙๓๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 ผด 2 



 45 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำ
ณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและอบรม
ตามโครงการต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าพวงมาลา ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

๓๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๓. ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการของอ าเภอ
,จังหวัด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการของ
อ าเภอ,จังหวัด 

๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๔. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน การพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๑๕. โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือคืนความสุข
ให้สังคมไทย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรัก ความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือคืนความสุขให้
สังคมไทย 

๓๙,๑๒๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ท้องถิ่น 

๑๐,๖๕๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๔,๒๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๘. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึก
ต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น 

๑๐,๖๕๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 ผด 2 



 47 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๑๙. วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ดินสอ หมึก ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒๐. วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้จ่าย ๆ  เช่น
แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒๑. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ลุโบะบือซา 
เช่น หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒๒. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง (ดีเซล) รถยนต์
ส่วนกลางของ อบต.ลุโบะบือซา รถบรรทุกขยะ 
และรถจักรยานยนต์ รถยนต์และเครื่องจักรกล
ของส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่ อบต.ลุโบะบือซาขอ
มาช่วยงานในพื้นท่ี 

๓๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒๓. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานของ อบต.ลุโบะบือซา 

๔๕,๘๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 ผด 2 



 48 

 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๒๔. วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

๖๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒๕. วัสดุอื่น ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้า
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒๖. ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ อบต.และ
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒๗. ค่าโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒๘. ค่าบริการด้าน
โทรคมนาคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม ๑๒๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๒๙. ค่าไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

๑๕,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๓๐. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบชุด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด ๓๖,๓๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๓๑. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เพ่ือจ่ายจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ๗,๙๕๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๓๒. ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและ
ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม และค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ 

๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             

๓๓. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ ๗๒,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             

๓๔. โครงการค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๗๒,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๓๕. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
อบรมตามโครงการต่าง ๆ ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรม สัมมนาตามโครงการและ
หนังสือสั่งการของกรมของพนักงานส่วนต าบล  

๘๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             

๓๖. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

๑๔,๗๕๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             

๓๗. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

๑๔๙,๔๖๘ ต.ลุโบะบือซา กองคลัง             

๓๘. โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษีท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี   
๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

๓๙. วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             

๔๐. วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

๓๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             

๔๑. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
แผนงานงบกลาง 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

1. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เข้ากองทุนประกันสังคมตามกกฎกระทรวง ฉบับที่ 
15 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ข้อ ๒ (๓) 

1๑0,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจ่ายเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 

4,๘๖๙,๖๐๐ อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการโดยจ่ายอัตราเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน 

2,208,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ 
500 บาทต่อเดือน 

20,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

5. ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อน
ของประชาชนในต าบลตามความจ าเป็นเหมาะสม 
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง หรือโรคระบาดต่าง ๆ 

๒00,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
แผนงานงบกลาง 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
256๑ 

พ.ศ.256๒ 

6. เงินสมทบโครงการหลักประกัน
สุขภาพ ( สปสช. ) 

เพ่ือสมทบกองทุนสุขภาพของต าบลลุโบะบือซา 150,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้างราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท). 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
4 (พ.ศ.2542 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ของรายได้ประจ าปี ตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปของปีงบประมาณนี้(ไม่รวมเงิน
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงิน
อุดหนุนทั่วไป) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท.0313.4/ว 178 ลงวันที ่28 กันยายน 
2542 

14๓,๖๖0 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             
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ส่วนที่ 3  กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนกำรด ำเนินไปสู่กำรปฏิบัติ 
 


	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
	มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

