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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล  มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้น ต าบลลุโบะบือซา มีบึงขนาด
ใหญ่มากแห่งหนึ่ง มีน้ าตลอดปี ชาวบ้านจึงอาศัยน้ าจากบึงในการท าเกษตร การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล 
หมู่บ้าน และจังหวัด ดังนั้นค าว่า "ลุโบะบือซา" ซึ่งเป็นค าเรียกตามภาษายาวีนั้น จึงมีความหมายมาจากค าว่า "ลุ
โบะ" หมายถึง บึง หรือหนองน้ า "บือซา" หมายถึง ขนาดใหญ่  ต าบลลุโบะบือซา  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกัน
ท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       ต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยี่งอ และต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง 
  ทิศใต้  ติด       อ าเภอยี่งอ และต าบลละหาร  อ าเภอยี่งอ 
  ทิศตะวันออก ติด       ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง และต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
  ทิศตะวันตก ติด ต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยี่งอ 
 

โดยต าบลลุโบะบือซา  อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอยี่งอ ห่างจากตัวอ าเภอทางทิศเหนือ ระยะทาง ๒
กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ  22.186 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 13,866 ไร่  เป็นต าบลค่อนข้างเล็ก  โดยมีพ้ืนที่
หมู่บ้าน 3 อันดับแรก  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน เนื้อที่อันดับ 
1 กาแร 1 
2 ก าปงปีแซ 2 
3 ลุโบะดาโต๊ะ 3 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้ำนกำยภำพ 
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แผนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 
อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธวิำส 

 

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลลุโบะบือซาเป็นพื้นที่ราบสูงลาดลง

มาเป็นที่ราบลุ่ม โดยที่บริเวณพ้ืนที่ราบสูงของทิศตะวันตกของต าบลลาดลงมาทางตอนกลาง ส่วนบริเวณทิศ
ตะวันออกเป็นที่ราบติดกับพรุบาเจาะ  มีล าคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในต าบล  เช่น  คลองลุโบะอานอง คลอง
โต๊ะเซ็ง คลองลุโบะเปา คลองลุโบะบือซา ผ่านบริเวณทางตอนกลาง และตอนใต้ของต าบลเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความ
เหมาะสมกับการท านา 
 1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลลุโบะบือซามีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ใต้ตอนล่างโดยทั่วไปจ าแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากได้รับลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดจากทะเลจีนใต้ ซึ่งในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนชื้นโดยร้อนมากท่ีสุดในเดือนเมษายน แต่ก็ไม่ร้อนอบอ้าวมาก
เท่ากับจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยตอนบน           
  ฤดูฝน สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุม ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเอาไอน้ าและความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามาท าให้ฝนตกชุกแต่
เนื่องจากภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านปลายลมจึงท าให้มีฝนตกไม่มากนัก ฝนที่ตกส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ า 
ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกช่วงหนึ่ง คือ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอาความชื้น
จากอ่าวไทยเข้ามาท าให้ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มรสุมระวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนภุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดเอาไอ
น้ าจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จึงท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งอยู่ทางด้านรับลม มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตก
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หนักถึงหนักมากเป็นแห่งๆ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด
อุทกภัยเป็นประจ าทุกปี 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลลุโบะบือซาจ านวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทราย จึงไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ ส่วนใหญ่จึงเพาะปลูก ท าสวนยางพารา ปลูกต้นปาล์ม และเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ ำ  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ า
ทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาได้ด าเนินการขุดลอก
แหล่งน้ าและก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง  สระน้ า  2 แห่ง 
    หนองน้ า 1 แห่ง  บ่อน้ าตื้น 654 แห่ง 
    ล าคลอง  ๙ แห่ง  บ่อบาดาล 21 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง  ฝาย  1 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่ำไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซามีป่าพรุบาเจาะ  สภาพ
โดยทั่วไปของพรุบาเจาะเป็นท่ีราบลุ่มมีน้ าท่วมขัง  มีป่าพรุอยู่จ านวนมาก มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น เป็น
หาดทราย  และสันทรายที่ราบลุ่มต่ ามากมีน้ าท่วมขัง  ซึ่งมีพืชพรรณขึ้นปกคลุมเบียดเสียดกันหนาแน่น (ส่วนใหญ่ ได้แก่ ต้นเสม็ด) ที่
ต่ าราบเรียบ  (ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการท านา)  ที่ดอน  และภูเขาลักษณะดินเป็นดินพรุมีน้ าท่วมขัง  

 
 
 
 2.1 เขตกำรปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้านมีพ้ืนที่
อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านลุโบะบือซา  ผู้ปกครอง  นายสุกรี ลิอีลา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านกาแร  ผู้ปกครอง  นางขวัญใจ บุญมาเลิศ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านก าปงปีแซ  ผู้ปกครอง  นายดอรอแม บือราเฮง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านลุโบะดาโต๊ะ ผู้ปกครอง  นายไพศาล ตานีเห็ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านยาโงะ  ผู้ปกครอง  นายมะซาเละ ปะดอมะ      ก านันต าบล 
หมู่ที่  6  บ้านโคกมาแจ  ผู้ปกครอง  นายอับดุลรอนิง มะดีเยาะ ผู้ใหญ่บ้าน 

 2.2 กำรเลือกตั้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา มีทั้งหมด  ๖  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2562  ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  3,027 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
3,593    คน  คิดเป็นร้อยละ  84.24  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอความร่วมมือ  
ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

๒.  ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
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จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  26 กรกฎำคม 2562)   
    -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  3,593  คน 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  3,593  คน 
  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. ๒๕62) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  3,027  คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  3,593  คน  คิดเป็นร้อยละ  84.24   
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  3,027  คน  จากผู้
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,593  คน  คิดเป็นร้อยละ  84.24   

 
 
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร   
 

จ ำนวน  ๖  หมู่บ้ำน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ชำย (คน) หญิง (คน) รวม 

๑ ลุโบะบือซา 132 282 290 572 

๒ กาแร 378 786 809 1,595 

๓ ก าปงปีแซ 289 507 509 1,016 

๔ ลุโบะดาโตะ 188 347 329 676 

๕ ยาโงะ 135 260 288 548 

๖ โคกมาแจ 142 342 382 724 

รวมทั้งสิ้น 1,265 2,524 2,607 5,131 
 

หมำยเหตุ  :  ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอยี่งอ  ณ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 
 



5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ  :ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอยี่งอ  ณ เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 25๖๒ 

 

 

  

 

 
ที ่

หมู่บ้ำน 

จ ำนวนประชำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย  หญิง  

1 ลุโบะบือซา 259 255 264 260 269 278 275 292 290 572 
2 กาแร 765 807 769 809 773 802 783 813 809 1,595 
3 ก าปงปีแซ 489 489 494 494 495 502 504 508 509 1,016 
4 ลุโบะดาโตะ 354 321 350 326 344 324 345 325 329 676 
5 ยาโงะ 268 272 265 274 263 275 267 287 288 548 
6 โคกมาแจ 321 352 326 359 337 366 342 378 382 724 

รวม 
2,456 2,496 2,468 2,522 2,481 2,547 2,516 2,603 2,524 2,607 

4,952 4,990 5,028 5,119 5,131 
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3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
 

ประชำกร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชำกร หญิง ชำย ช่วงอำยุ 

จ านวนประชากรเยาวชน   อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร   อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ   อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม   ทั้งสิ้น  ๒,๓๓๒  คน 
 

หมำยเหตุ  :  ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอยี่งอ ณ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 25๖๒ 
 

      
   

  4.1  กำรศึกษำ  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  มีการจัดการด้าน
การศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  จ านวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียน
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  ๓  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ ำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชำย หญิง รวม 
1 ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 3 11 15 26 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโตะ 4 15 14 29 

รวม 26 29 55 
  

  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    1    คน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโตะ 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    1   คน 

 
 
 
 

4.  สภำพทำงสังคม 
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   ที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน    จ ำนวน  6    แห่ง  ดังนี้   
     หมู่ที่  1  บ้านลุโบะบือซา     
     หมู่ที่  2  บ้านกาแร 
     หมู่ที่  3  บ้านก าปงปีแซ 

หมู่ที่  4  บ้านลุโบะดาโตะ 
หมู่ที่  5  บ้านยาโงะ 
หมู่ที่  6  บ้านโคกมาแจ 

 
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 

ชื่อสถำนศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียน 

อนุบำล ประถมศึกษำ 
รวม อนุบำล 

1 
อนุบำล 

2 
อนุบำล 

3 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านกาแร 9 23 22 18 25 30 19 23 24 193 

 ๒. โรงเรียนบ้านลโุบะดาโตะ 13 27 19 31 26 32 21 23 20 212 

 ๓. โรงเรียนบ้านก าปงปีแซ 14 11 4 12 11 12 18 11 21 114 
รวมทั้งสิ้น 36 61 45 61 62 74 58 57 65 519 

หมำยเหตุ  :  ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม ๒๕๖1 
 
 

4.2  สำธำรณสุข     
                
  -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลุโบะบือซำ 

วิสัยทัศน์  “รพ.สต.ลุโบะบือซาเป็นองค์กรสุขภาพมีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี 
โดยภาคีมีส่วนร่วม” 

พันธกิจ    
๑.  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ PCA 
๒.  เสริมสร้างคุณภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ  

ประชาชน 
๓.  ส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้ำหมำย   
1.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง พึ่งตนเองได้ ลดการเจ็บป่วยด้วย  
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โรคที่ป้องกันได้ภายใต้การดูแลของจิตอาสาจากภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
2.ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น
และศรัทธาในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลและเครือข่าย 
ประเด็นยุทธศำสตร์หลัก 
1.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ 
2.พัฒนาองค์กรสุขภาพแบบบูรณาการ  
3.พัฒนาการจัดระบบสุขภาพเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี 

 
๔.๓  อำชญำกรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซามีเหตุลักขโมยทรัพย์สินประชาชน เช่น ขโมยมะพร้าว 
ขี้ยางและพืชผลทางการเกษตร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ก็ได้พยายามหามาตรการ
ด าเนินการป้องกันเหตุดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ส่วนปัญหาด้านอุบัติเหตุ
ทางจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์   องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาก็ได้ตั้ง
งบประมาณปี 2563 ไว้แล้ว โดยจะมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดให้บริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว
หลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน             

๔.๔  ยำเสพติด 
จากการที่ทางสถานีต ารวจยี่งอได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาทราบนั้น

พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซามีผู้ที่ติดยาเสพติดค่อนข้างมาก มีทั้งผู้เสพ อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะน้ าใบกระท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาก็ได้ร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาก็ได้ให้ความร่วมมือมาแจ้งเบาะแส
เพ่ือน าไปบ าบัดหรือให้ความรู้ที่ถูกต้องมาโดยตลอด   
 ๔.๕  กำรสังคมสังเครำะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่

พ่ึง 
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(๗)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 

            5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา มีรถสองแถวให้บริการกับบริการกับประชาชนโดยวิ่ง

จากนราธิวาส – ปัตตานี ทางถนนเพชรเกษม สาย 42 
  เส้นทำงคมนำคม 
 เส้นทางหลัก คือสายเพชรเกษม สาย 42 ซึ่งผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 
 ถนนภำยในต ำบล 
  1.  ถนน คสล.  จ านวน  40  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

2.  ถนนลาดยาง จ านวน  8  สาย สภาพใช้งานได้ดี  
                     

  สะพำน    จ านวน   3    สะพาน 
  กำรจัดกำรขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถสองแถว นราธิวาส – ปัตตานี 
    
 5.2 กำรไฟฟ้ำ 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
ความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.๓ กำรประปำ 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้

บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาได้
แก้ไขปํญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้
ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

 
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก
ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
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อินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการ
ติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
      5.5  ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จาก
ไปรษณียป์ระจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – 

เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   
  -  มีหอกระจายข่าว ทุกหมู่บ้านยกเว้น  หมู่ 1 และ 3 

  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็
มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอ่ืนเดือนร้อน ก็สามารถมายืม
ใช้ได ้
 

 

 
 6.1  กำรเกษตร 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา 
ปลูกปาล์ม   โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา  รองลงมา  คือ  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ท าสวนผลไม้ ตามล าดับ  

 
6.2  กำรประมง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติ
ในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
  
 6.3  กำรปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  เป็นการประกอบการในลักษณะ
เลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
 6.4  กำรบริกำร 

ร้านอาหาร จ านวน  ๒ แห่ง       
 6.5  กำรท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ ทางศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

  
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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6.6 อุตสำหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา มีบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการแปรรูปยางพารา ที่มาตั้งอุตสาหกรรมพ้ืนที่ ท าเกิดการจ้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ รวมทั้งช่วยพัฒนาความเป็นที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้าน 
6.7  กำรพำณิชยแ์ละกลุ่มอำชีพ 

กำรพำณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  10 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์     ๓ แห่ง 
อู่ซ่อมรถ   1 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอำชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่ม

ต่างๆ ในต าบลลุโบะบือซา ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มลานเทปาล์มน้ ามัน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไข่เค็ม  และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจ านวนดังกล่าวมีกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรหมู่ที่ 3 เช่น กล้วยฉาบ  
 

ตำรำง  องค์กร/กลุ่มอำชีพในต ำบลลุโบะบือซำ 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 

จ ำนวน
สมำชิก 
(รำย) 

กิจกรรม 

1. วิสาหกิจชุมชนเย็บปักบ้านก าปงปีแซ  หมู่ที่ 3 10 เย็บปักผ้าเพื่อจ าหน่าย 
2. วิสาหกิจกล้วยฉาบบ้านก าปงปีแซ หมู่ที่ 3 10 ท ากล้วยฉาบเพ่ือจ าหน่าย 
3. กลุ่มลานเทปาล์มน้ ามันนราธิวาส หมู่ที่ 3 20 ผลิตน้ ามันจากปาล์ม 
4. วิสาหกิจบ้านเห็ดเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 15 เพาะเห็ดเพ่ือจ าหน่วยและบริโภคภายในครัวเรือน 
5. วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
สมุนไพรใบเตยบ้านก าปงปีแซ 

หมู่ที่ 3 20 ท าไข่เค็มสมุนไพรใบเตยเพ่ือจ าหน่ายและบริโภค
ในครัวเรือน 

6. กลุ่มสตรีปักผ้าคลุมผมบ้านก าปงปี
แซ 

หมู่ที่ 3 15 ปักผ้าคลุมผมเพ่ือจ าหน่ายและบริโภคภายใน
ครัวเรือน 

7. กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
บ้านกาแร 

หมู่ที่ 2 15 แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือจ าหน่าย 

8. กลุ่มแปรรูปเครื่องอุปโภคบริโภค
บ้านลุโบะบือซา 

หมู่ที่ 1 15 แปรรูปเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคภายในครัวเรือน 

 
 
 



12 

 

6.8 แรงงำน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙0  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ   

 
 
 

๗.1  กำรนับถือศำสนำ 
  ประชาชนในต าบลลุโบะบือซา  จะนับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีศาสนสถาน  6  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศำสนสถำน 
สถำนที่ตั้ง 

บ้ำน หมู่ที่ 
1 มัสยิดลุโบะบือซา    ลุโบะบือซา    1 
2 มัสยิดกาแร กาแร 2 
3 มัสยิดดารุลวุซกอ ก าปงปีแซ 3 
4 มัสยิดดารุลอิสลามียะห์ ลุโบะดาโต๊ะ 4 
5 มัสยิดนุรดีน ยาโงะ 5 
6 มัสยิดอัลอิสลามียะห์ โคกมาแจ 6 

 
8.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี 

-  ประเพณีวันฮารีรายอ   
-  ประเพณีวันถือศีลอด 
-  ประเพณีวันเมาลิด 
-  ประเพณีวันอาซูรอ 
-  ประเพณีงานกินเลี้ยงกุโบร์ 

8.๓  ภูมปิัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่   

1.หมอนวดจับเส้น  หมู่ที่ 2 
2.ข้าวย ายาโงะ  หมู่ที่ 5 
3.การท าแชมพูสมุนไพร หมู่ที่ 1 
4.การท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้ หมู่ที่ 3  
5.นักร้องพ้ืนบ้าน 
 

  ภำษำถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษามลายู 

๗.  ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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  8.๔  สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลลุโบะบือซา ได้มีของฝากส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยฉาบบ้านก าปงปีแซ 
 
 
 
 
 

9.๑ น้ ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากคลองและบ่อน้ าตื่น 
9.๒ ป่ำไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา มีป่าพรุบาเจาะ และป่ายางพารา  
9.๓ ภูเขำ  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาไม่มีภูเขา 
9.๔ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับยางพารา ต้น
ปาล์มเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียง
เล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ 
ป่าพรุบาเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
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1 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1.1. เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 

1.2. เพ่ือเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

1.3. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.4. เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

1.5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา 
 

๒ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 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 าบลลุโบะบือซา 
 

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.2563
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 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

   
 
 

 
 

 



17 

 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 

 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมิน
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา โดยประกอบด้วย 

สรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ ที่ 7 71 100 8,724,439 100 ส านักงานปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง,กอง
การศึกษา ฯ 

รวม 71 100 8,724,439 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 4.22 % 1,429,200 16.38% กองช่าง 
รวม 3 4.22% 1,429,200 16.38%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

     

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 7.04% 148,600 1.70% ส านักปลัด 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 9 12.67% 231,110 2.64% ส านักปลัด 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.40% 44,320 0.50% ส านักปลัด 

รวม 15 21.12% 424,030 4.86%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
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 4 5.63% 200,000 2.29% ส านักปลัด 
รวม 4 5.63% 200,000 2.29%  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     

5.1  แผนงานการเกษตร 2 2.81% 38,950 0.44% ส านักปลัด 
รวม 2 2.81% 38,950 0.44%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 



23 

 

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
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 25 35.21% 3,884,869 44.52%  
6.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

11 15.49% 1,369,420 15.69%  

รวม 36 50.70% 5,254,289 60.22%  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
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 11 15.49% 1,377,970 15.79% ส านักปลัด,กองคลัง,
กองการศึกษา,กอง
ช่าง 

รวม 11 15.49% 1,377,970 15.79%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 1 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.2563 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์ บ้านโคกมา
แจ หมู่ที่ 6 

กว้าง ทิศตะวันออก 53 ม. ทิศตะวันตก 63 ม. 
ยาว ทิศเหนือ 129 ม. ทิศใต้ 117 ม. หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่ต่ ากว่า 7,134  ตร.ม. 

826,300 หมู่ที่ 6 บ้านโคก
มาแจ 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์ บ้านตะโละ
กูวิง หมู่ที่ 2  

ขนาดกว้าง 28 ม. ยาว 32 ม. หนาเฉลี่ย 0.66 
ม. หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่ต่ ากว่า 896 ตร.ม. 

176,200 บ้านตะโละกูวิง 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

3. โครงการขยายไหล่ทางดิน
ลูกรัง สายเพชรเกษม – บ้าน
ยาโงะ  หมู่ที่ 5 

กว้าง  2 ม. ยาว 818 ม. หรอืมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ร่วมกันไม่น้อยกว่า 1,636 ตร.ม. 

426,700 บ้านยาโงะ หมู่ที่ 
5  

กองช่าง 
 

            

รวม 3 โครงกำร 1,429,200 บำท 
 
 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

1. โครงการจัดประชุม
ประชาคมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ 
การท าแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

13,220 มัสยิด ๖ 
หมู่บ้าน, อบต.
ลุโบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดพร้อม
ทัศนศึกษาดูงานศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดพร้อมทัศนศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด 

45,๔๒0 อบต.ลุโบะบือซา
,ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด จ.
ปัตตานี 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอบรม
อาชีพ หลักสูตรการ
ประดิษฐ์กล่องทิชชู่จาก
ไหมพรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์กล่องทิชชู่จากไหมพรม 
กลุ่มสตรีและกลุ่มต่าง ๆ 

37,120 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

 

 ผด 2 



27 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

4. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอาชีพ 
หลักสูตร การประดิษฐ์
ขันหมาก  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอาชีพ หลักสูตร การประดิษฐ์
ขันหมาก กลุ่มสตรีและกลุ่มต่าง ๆ 

37,120 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

๕. โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนศาสนสถาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนศาสนสถาน 

15,720 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

รวม 5 โครงกำร 148,600 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 2 



28 

 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

1. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ
ในต าบล 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆในต าบล เช่นโรค
ไข้เลือดออก,ชิกุนคุนยา,โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาสารเคมี/ 

20,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

32,700 ม.๑ - ม.๖ ต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการประชาชนต าบลลุ
โบะบือซาร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์
สะอาด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการประชาชนต าบลลุ
โบะบือซาร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์สะอาด 

8,400 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

๔. โครงการสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการบริการ
สาธารณสุขในต าบล 

45,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

๕. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(โครงการสาธารณสุขด้าน
พระราชด าริ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

19,220 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

 ผด 2 



29 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

6. โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและเพ่ิม
ศักยภาพส าหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น หลักสูตรเชิงปฏิบัติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและเพ่ิม
ศักยภาพ 

28,120 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

7. โครงการส่งเสริมไอโอดีนในหญิงวัย
เจริญพันธ์ (โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมไอโอดีนในหญิง
วัยเจริญพันธ์ (โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) 

28,320 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือ
รักษามาตรฐานสุดยอดส้วม  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือ
รักษามาตรฐานสุดยอดส้วม 

๓๐,000 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตร ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี 

19,350 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

รวม 9 โครงกำร 231,110 บำท 
 

 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

1. โครงการอุ่นไอรักจาก
ครอบครัว สานสายใยสู่
เด็กด้อยโอกาส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว 
สานสายใยสู่เด็กด้อยโอกาส 

44,320 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

รวม 1 โครงกำร 44,320 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

5. โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ของเครือข่ายความร่วมมือในการ
ควบคุมไฟป่า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่าของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟ
ป่า 

30,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
และเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

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

70,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

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

อ าเภอ 

ส านักงานปลัด             

 
 
 
 

 ผด 2 



32 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

4. โครงการช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

รวม ๔ โครงกำร 200,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

1. โครงการอบรมความรู้
ให้แก่เกษตรกร ตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

22,950 ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ที่ ๔ 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

16,000 อบต.ลุโบะบือซา
,หมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน, 

โรงเรียน 

ส านักงานปลัด             

รวม 2 โครงกำร 38,950 บำท 
 
 
 
 
 
 

 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.ลุโบะบือซา 

8,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2. โครงการอบรมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ปกครองของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุ
ซกอ 

15,900 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 2 



35 

 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

3. โครงการส่งเสริมและ
กระตุ้นการศึกษา  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
กระตุ้นการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะ
ดาโต๊ะและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดดารุลวุซกอ 

49,500 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4. โครงการทัศนศึกษาเปิด
โลกทัศน์ส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาเปิดโลก
ทัศน์ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25,220 ณ จังหวัดสงขลา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

5. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมค่าย
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

29,900 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

6. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดดา
รุลวุซกอ 

เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ จ านวนเด็ก 26 
คน ในอัตรา 20 บาท จ านวน 245 วัน 

127,400 ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิด

ดารุลวุซกอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 ผด 2 



36 

 

 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

7. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียน
ตาดีกา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียนตาดีกา 

29,900 โรงเรียนบ้านกาแร กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

8. โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ
โบะดาโต๊ะ 

เพ่ือเป็นค่าโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะ จ านวนเด็ก 29 คน 
ในอัตรา 20 บาท จ านวน 245 วัน 

142,100 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลุโบะดา

โต๊ะ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

9. ค่าวัสดุการศึกษาของเด็ก  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของเด็ก 55 คน 
อัตรา 1,700 บาท 

93,500 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

10. โครงการจัดซื้อหนังสือ
ส าหรับศูนย์เด็ก 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้อหนังสือส าหรับศูนย์
เด็ก 55 คน อัตรา200 บาท จ านวน 
11,000 บาท 

11,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 ผด 2 



37 

 

 
 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

11. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
เตรียมส าหรับศูนย์เด็ก 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เตรียม
ส าหรับศูนย์เด็ก 55 คน อัตรา 200 บาท 

11,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

12. โครงการจัดซื้อเครื่องแบบ
ส าหรับศูนย์เด็ก  

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องแบบส าหรับ
ศูนย์เด็ก 55 คน อัตรา 300 บาท 

16,500 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

13. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับศูนย์เด็ก  

เพ่ือเป็นค่าโครงการพัฒนาผู้เรียนส าหรับศูนย์
เด็ก 55 คน อัตรา 400 บาท 

22,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

14. โครงการจัดซื้อหนังสือเชิง
สัญลักษณ์ส าหรับศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณ์
ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด
ดารุลวุซกอ 

10,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 ผด 2 



38 

 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

15. โครงการจัดซื้อหนังสือเชิง
สัญลักษณ์ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะ
ดาโต๊ะ 

เพ่ือเป็นค่าโครงการจัดซื้อหนังสือเชิงสัญลักษณ์
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะดาโต๊ะ 

10,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

16. ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ 

เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดดารุลวุซกอ จ านวนเด็ก 26
คนในอัตรา 7.82 จ านวน 260 วัน 

52,864 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

17. ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะ
ดาโต๊ะ 

เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลุโบะดาโต๊ะ จ านวนเด็ก 29 คน ในอัตรา 
7.82 บาท จ านวน 260 วัน 

58,963 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

18. ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านกาแร 

เพ่ือเป้นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านกาแร 
จ านวนเด็ก 193 คน ในอัตรา 7.82 บาท 
จ านวน 260 วัน 

392,408 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

19. อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
บ้านก าปงปีแซ  

เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านก าปง
ปีแซ จ านวนเด็ก 114 คน ในอัตรา 7.82 
จ านวน 260 วัน 

231,785 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

20. อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
บ้านลุโบะดาโต๊ะ 

เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านกาแร 
จ านวนเด็ก 212 คน ในอัตรา 7.85 บาท 
จ านวน 260 วัน 

431,039 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๒1. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านก าปงปีแซ 

เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านก าปงปีแซ จ านวนเด็ก ๑๑4 คน 
ในอัตรา ๒๐ บาทจ านวน ๒๐๐ วัน 

456,000 โรงเรียนบ้านก า
ปงปีแซ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

๒2. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 

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

848,000 โรงเรียนบ้านลุโบะ
ดาโต๊ะ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

๒3. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกาแร 

เพ่ืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านกาแร จ านวนเด็ก 193 
คน อัตรา ๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน 

772,๐๐๐ โรงเรียนบ้านกา
แร 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

24. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 16,890 อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

25. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,000 อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 25 โครงกำร 3,884,869 บำท 
 
 
 
 
 

 ผด 2 



41 

 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

๑. โครงการประเพณีงานของ
ดีประจ าต าบลลุโบะบือซา  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีงานของดี
ประจ าต าบลลุโบะบือซา ประจ าปี ๒๕๖3 
 

๗๐,๐๐๐ สนามตลาดนัด
สะพานเหล็กยี่

งอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2563 

200,000 อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๓. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 

249,๑๒๐ สนามกีฬา 
อบต.ลุ

โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

๔. โครงการจัดส่งนักกีฬา
แข่งขันฟุตบอลกับ
หน่วยงานอื่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา
ฟุตบอลแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

 
 
 
 

 ผด 2 



42 

 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนการสอนอัลกุรอ่าน 
หลักสูตรกีรออาตี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียนการสอนอัลกุรอ่าน หลักสูตรกีรออาตี 
ประจ าปี ๒๕๖3 

๕๕,๙๐๐ ศูนย์กีรออาตี ต.
ลุโบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

6. โครงการบรรยายธรรม
ศาสนาน าทางต้อนรับวันรา
ยอ  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรยายธรรม ปี 
๒๕๖3 

120,๐๐๐ มัสยิดทั้ง ๖ หมู่ 
ในต.ลุโบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

7. โครงการงานเมาลิดสัมพันธ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการงานเมาลิดนบีสัมพันธ์ 
ประจ าปี 2563 

๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

8. โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียน
ฮาฟิซกุรอ่าน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมเด็กนักเรียน
ฮาฟิซกุรอ่าน ประจ าปี ๒๕๖3 

๖๐,๐๐๐ มัสยิดในต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

9. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนพิธีละศีลอดเดือน
รอมฎอน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พิธีละศีลอดเดือนรอมฎอนประจ าปี ๒๕๖3 

๑๙๕,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

 
 

 ผด 2 



43 

 

 
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

10. โครงการจัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอ่าน  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอ่าน (หลักสูตรกีรออาตี)  

๑๖๙,๔๐๐ อาคารกีรออาตี 
ต.ลุโบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

11. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ส าหรับเด็กในเขต อบต.ลุ
โบะบือซา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ส าหรับเด็กในเขต อบต.ลุโบะบือซา 

๑๐๐,๐๐๐ สนาม อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

รวม 11 โครงกำร 1,369,420 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๓๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกบริหารงาน 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3. โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

๕๐,000 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 
ประจ าปี ๒๕๖3 

เพ่ือจ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 
ประจ าปี ๒๕๖3 

๕๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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.
2562 

พ.ศ.2563 

5 โครงการสร้างความรัก ความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือคืนความสุข
ให้สังคมไทย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรัก ความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือคืนความสุขให้
สังคมไทย 

๓๓,๑๒๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ท้องถิ่น 

๙,๔๒๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๓,๑๒๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๘. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึก
ต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น 

๙,๔๒๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 ผด 2 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

9. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๕,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

10. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี ๗,๙๙๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

11. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 75,000 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

12. เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบือซา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ
โบะบือซา 

20,000 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

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.
2562 

พ.ศ.2563 

13. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

16,000 อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             

14. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

๔๙๘,๙๐๐ ต.ลุโบะบือซา กองคลัง             

15. โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษีท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

กองคลัง             

รวม 15 โครงกำร 1,377,970 บำท 
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 
 
แผนงานงบกลาง 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.2563 

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 

๕,022,000 อบต.ลุโบะบือซา ส านักงานปลัด             

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการโดยจ่ายอัตราเบี้ย
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือน 

2,๔00,000 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.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะบือซำ  อ ำเภอยี่งอ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
แผนงานงบกลาง 
 

ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.2563 

6. เงินสมทบโครงการหลักประกัน
สุขภาพ ( สปสช. ) 

เพ่ือสมทบกองทุนสุขภาพของต าบลลุโบะบือซา 150,000 อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(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 

1๕๘,๘๘๐ อบต.ลุ
โบะบือซา 

ส านักงานปลัด             

รวม 7 โครงกำร 8,060,880 บำท 
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ส่วนที่ 3  กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนกำรด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 


	1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้น ตำบลลุโบะบือซา มีบึงขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่ง มีน้ำตลอดปี ชาวบ้านจึงอาศัยน้ำจากบึงในการทำเกษตร การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน และจังหวัด ดังนั้นคำว่า "ลุโบะบือซา" ซึ่งเป็นคำเรียกตามภ...
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

	-  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
	ประชาชนในตำบลลุโบะบือซา  จะนับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีศาสนสถาน  6  แห่ง  ดังนี้

