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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.
ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศ
ไวอยางนอยสามสิบวัน

บัดนี้ รางแผนดําเนินงานไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินแลว จึงขอประกาศใช
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ เพื่อนําไปปฏิบัติและใชเปนแนวทางของการจัดทําแผน
จัดหาพัสดุ แผนการใชจายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบทายประกาศฉบับนี้และสามารถดาวโหลดรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ www.lubobuesa.go.th

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. 256๔

(นางสาวพาตีเมาะ ซะรีแลแม)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา

รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา
ปฏิบัติหนาที่นายกองคกรบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา



คํานํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.
ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
จัดทําแผนดําเนินการ ตามหมวด 5 ขอ 26 การจัดทําแผนดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังน้ี (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ การพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ท่ีดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (2)
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร ประกาศแผนดําเนินงาน ท้ังน้ีให
ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรับทราบโดยทั่ว
กันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ประจําปงบประมาณ
นั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.256๕ ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา
ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสาน บูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการดําเนินงานจะทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือส้ิน
ปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ลุโบะบือซา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ เลมนี้ จะสามารถใชประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลลุโบะบือซา และผูที่เกี่ยวของเปนอยางดี

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา
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สารบัญ

คํานํา
สวนที่ 1 บทนํา หนา
บทนํา 1
วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 14
ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 14
แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน 16
ประโยชนของแผนดําเนินงาน 16

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ /กิจกรรม
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 18
บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ 20

บัญชีโครงการและงบประมาณ แผนดําเนินงาน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 21
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 22
- ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ 30

การรักษาความสงบเรียบรอย
- ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 32

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี 39

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการจัดการที่ดี 40

บัญชีรายการครุภัณฑ 44

สวนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนําแผนการดําเนินไปสูการปฏิบัติ 45
การติดตามและประเมินผลการนําแผนการดําเนินไปสูการปฏิบัติ
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1.1 ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล มีเรื่องเลากันวาในสมัยกอนนั้น ตําบลลุโบะบือซา มีบึงขนาด
ใหญมากแหงหน่ึง มีน้ําตลอดป ชาวบานจึงอาศัยน้ําจากบึงในการทําเกษตร การคมนาคมติดตอระหวางตําบล
หมูบาน และจังหวัด ดังนั้นคําวา "ลุโบะบือซา" ซึ่งเปนคําเรียกตามภาษายาวีนั้น จึงมีความหมายมาจากคําวา "ลุ
โบะ" หมายถึง บึง หรือหนองน้ํา "บือซา" หมายถึง ขนาดใหญ ตําบลลุโบะบือซา มีอาณาเขตพื้นที่อยูติดกัน
ทองถิ่นใกลเคียง และจังหวัดใกลเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติด ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ และตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส
ทิศใต ติด ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ และตําบลละหาร อําเภอยี่งอ
ทิศตะวันออก ติด ตําบลโคกเคียน และตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติด ตําบลลุโบะบายะ อําเภอยี่งอ

โดยตําบลลุโบะบือซา อยูในเขตการปกครองของอําเภอยี่งอ หางจากตัวอําเภอทางทิศเหนือ ระยะทาง ๒
กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 22.186 ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ี 13,866 ไร เปนตําบลคอนขางเล็ก โดยมีรายชื่อ
หมูบานดังนี้

หมูที่ ชื่อหมูบาน
1 ลุโบะบือซา
2 กาแร
3 กําปงปแซ
4 ลุโบะดาโตะ
5 ยาโงะ
6 โคกมาแจ



2

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลลุโบะบือซาเปนพื้นที่ราบสูงลาดลง
มาเปนที่ราบลุม โดยที่บริเวณพื้นที่ราบสูงของทิศตะวันตกของตําบลลาดลงมาทางตอนกลาง สวนบริเวณทิศตะวัน
ออกเปนที่ราบติดกับพรุบาเจาะ มีลําคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตําบล เชน คลองลุโบะอานอง คลองโตะเซ็ง
คลองลุโบะเปา คลองลุโบะบือซา ผานบริเวณทางตอนกลางและตอนใตของตําบลเปนพื้นที่ราบลุมมีความเหมาะสม
กับการทํานา

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพื้นท่ีตําบลลุโบะบือซามีความคลายคลึงภูมิภาค
ใตตอนลางโดยทั่วไปจําแนกไดดังน้ี

ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากไดรับลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต ซ่ึงเปนลมรอนที่พัดจากทะเลจีนใต ซึ่งในระยะน้ีเปนชวงวางของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือแลว ทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนชื้นโดยรอนมากที่สุดในเดือนเมษายน แตก็ไมรอนอบอาวมาก
เทากับจังหวัดที่อยูในประเทศไทยตอนบน

ฤดูฝน สามารถแบงออกเปน ๒ ชวง เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุม ไดแก ชวงท่ีรับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเอาไอน้ําและความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเขามาทําใหฝนตกชุกแต
เนื่องจากภาคใตฝงตะวันออกซึ่งเปนดานปลายลมจึงทําใหมีฝนตกไมมากนัก ฝนที่ตกสวนใหญจะเปนชวงบายถึงค่ํา
ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกชวงหนึ่ง คือ ชวงท่ีรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดพาเอาความชื้น
จากอาวไทยเขามาทําใหฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มรสุมระวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต
กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนภุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงที่อยูในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดเอาไอ
นํ้าจากทะเลจีนใตและอาวไทย จึงทําใหภาคใตฝงตะวันออก ซึ่งอยูทางดานรับลม มีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตก
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หนักถึงหนักมากเปนแหงๆ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด
อุทกภัยเปนประจําทุกป

๑.4 ลักษณะของดิน สภาพดินในเขตตําบลลุโบะบือซาจํานวน รอยละ 90 มีลักษณะเปนดินรวนปน
ทราย จึงไมสามารถเก็บกักนํ้าได สวนใหญจึงเพาะปลูก ทําสวนยางพารา ปลูกตนปาลม และเลี้ยงสัตวเปนหลัก

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา มีแหลงน้ําที่ใชสําหรับ อุปโภค - บริโภค จํานวน ๕ แหง แหลงน้ํา
ท้ัง ๕ แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาไดดําเนินการขุดลอก
แหลงน้ําและกอสรางฝายกั้นนํ้าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

ลําหวย - แหง สระน้ํา 2 แหง
หนองน้ํา 1 แหง บอน้ําตื้น 654 แหง
ลําคลอง ๙ แหง บอบาดาล 21 แหง
บึง - แหง อางเก็บน้ํา 2 แหง
แมน้ํา - แหง ฝาย 1 แหง
อื่นๆ (ระบุ) - แหง เหมือง - แหง

1.6 ลักษณะของไม/ปาไม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซามีปาพรุบาเจาะ สภาพ
โดยท่ัวไปของพรุบาเจาะเปนท่ีราบลุมมีน้ําทวมขัง มีปาพรุอยูจํานวนมาก มีสภาพภูมิประเทศแตกตางกันหลาย
ลักษณะ เชน เปนหาดทราย และสันทรายท่ีราบลุมตํ่ามากมีน้ําทวมขัง ซึ่งมีพืชพรรณข้ึนปกคลุมเบียดเสียดกัน
หนาแนน (สวนใหญ ไดแก ตนเสม็ด) ท่ีต่ําราบเรียบ (สวนใหญใชเพื่อการทํานา) ท่ีดอน และภูเขาลักษณะดิน
เปนดินพรุมีน้ําทวมขัง

2.1 เขตการปกครอง องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ประกอบดวยหมูบาน 6 หมูบานมีพ้ืนที่
อยูในองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 6 หมูบาน ดังนี้

หมูที่ 1 บานลุโบะบือซา ผูปกครอง นายสุกรี ลิอีลา ผูใหญบาน
หมูที่ 2 บานกาแร ผูปกครอง นางสาวขวัญใจ บุญมาเลิศ ผูใหญบาน
หมูที่ 3 บานกําปงปแซ ผูปกครอง นายดาหะแมง บือราเฮง ผูใหญบาน
หมูที่ 4 บานลุโบะดาโตะ ผูปกครอง นายไพศาล ตานีเห็ง ผูใหญบาน
หมูที่ 5 บานยาโงะ ผูปกครอง นายมะซาและ ปะดอมะ กํานัน
หมูที่ 6 บานโคกมาแจ ผูปกครอง นายมะรอนิง มะดีเยาะ ผูใหญบาน

2.2 การเลือกต้ัง
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา มีทั้งหมด ๖ หมูบาน ประชาชนใหความรวมมือดานการ

เลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. 2562 ประชาชนมาใช
สิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 3,027 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
3,593 คน คิดเปนรอยละ 84.24 ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดที่นาสังเกตคือ มีการ
ยายเขายายออกชวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน สมาชิกสภา นายกองคการบริหารสวน
ตําบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบล คือ ขอความรวมมือ
ผูนํา เจาหนาท่ีที่มีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ การรณรงค
ประชาสัมพันธ ใหขอมูลที่ถูกตอง เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนได
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รับทราบ ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ทองถิ่นทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564)
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 3,638 คน
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 3,638 คน

จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕62)
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล 3,027 คน จากผูมีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 3,593 คน คิดเปนรอยละ 84.24
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 3,027 คน จากผู

มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,593 คน คิดเปนรอยละ 84.24

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

จํานวน ๖ หมูบาน (ป พ.ศ. ๒๕๖๒)

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม

๑ ลุโบะบือซา 134 283 291 574

๒ กาแร 391 807 815 1,622

๓ กําปงปแซ 294 512 507 1,019

๔ ลุโบะดาโตะ 195 353 341 694

๕ ยาโงะ 143 273 295 568

๖ โคกมาแจ 143 342 394 736

รวมทั้งสิ้น 1,300 2,570 2,643 5,213

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอยี่งอ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25๖4
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หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอยี่งอ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25๖4

ที่
หมูบาน

จํานวนประชากรขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา
(เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป)

พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1 ลุโบะบือซา 269 278 275 292 290 572 291 295 290 295
2 กาแร 773 802 783 813 809 1,595 810 815 809 815
3 กําปงปแซ 495 502 504 508 509 1,016 511 510 509 510
4 ลุโบะดาโตะ 344 324 345 325 329 676 330 326 329 326
5 ยาโงะ 263 275 267 287 288 548 290 280 288 280
6 โคกมาแจ 337 366 342 378 382 724 384 385 382 385

รวม
2,481 2,547 2,516 2,603 2,524 2,607 2,530 2,620 2,550 2,603

5,028 5,119 5,131 5,150 5,213
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร

ประชากร
ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา (ป พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประชากร หญิง ชาย รวม ชวงอายุ

จํานวนประชากรเยาวชน 759 775 1,534 อายุต่ํากวา ๑๘ ป

จํานวนประชากร 1,๕39 1,560 3,034 อายุ ๑๘ – ๖๐ ป

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 344 243 567 อายุมากกวา ๖๐ ป

รวม 2,643 2,570 5,213

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอยี่งอ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25๖4

4.1 การศึกษา

ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา มีการจัดการดาน
การศึกษา โดยมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา จํานวน ๒ แหง มีโรงเรียน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน ๓ แหง ตามขอมูล ดังนี้

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4

ที่ ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ตั้ง

พ.ศ. 25๖๒
จํานวนนักเรียน

หมูที่ ชาย หญิง รวม
1 ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ 3 17 16 33

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ 4 12 20 32

รวม 29 36 67

 ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ
- มีครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน
- มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ
- มีครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน
- มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน
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ที่อานหนังสือประจําหมูบาน จํานวน 6 แหง ดังนี้
หมูที่ 1 บานลุโบะบือซา
หมูที่ 2 บานกาแร
หมูที่ 3 บานกําปงปแซ
หมูที่ 4 บานลุโบะดาโตะ
หมูที่ 5 บานยาโงะ
หมูที่ 6 บานโคกมาแจ

ขอมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ชื่อสถานศึกษา

จํานวนนักเรียน

อนุบาล ประถมศึกษา
รวมอนุบาล

1
อนุบาล

2
อนุบาล

3
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

๑. โรงเรียนบานกาแร 9 20 11 34 25 16 22 28 20 185

๒. โรงเรียนบานลุโบะดาโตะ 18 25 27 37 21 29 26 28 20 231

๓. โรงเรียนบานกําปงปแซ 11 11 14 13 6 15 14 13 18 115

รวมทั้งสิ้น 37 56 52 84 52 60 62 69 58 531

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖4

4.2 สาธารณสุข
- อัตราการใชสวมราดนํ้า รอยละ 100

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลุโบะบือซา

วิสัยทัศน “รพ.สต.ลุโบะบือซาเปนองคกรสุขภาพมีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี
โดยภาคีมีสวนรวม”

พันธกิจ
๑. พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพตามเกณฑ PCA
๒. เสริมสรางคุณภาพและความรวมมือของภาคีเครือขายในการดูแลสุขภาพ

ประชาชน
๓. สงเสริมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
เปาหมาย
1.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง พึ่งตนเองได ลดการเจ็บปวยดวย
โรคที่ปองกันไดภายใตการดูแลของจิตอาสาจากภาคีเครือขายอยางยั่งยืน
2.ผูใชบริการเขาถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใหความไววางใจ เชื่อมั่น
และศรัทธาในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลและเครอืขาย
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ประเด็นยุทธศาสตรหลัก
1.สงเสริมภาคีเครือขายใหมีสวนรวมพัฒนาระบบสุขภาพ
2.พัฒนาองคกรสุขภาพแบบบูรณาการ
3.พัฒนาการจัดระบบสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

๔.๓ อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซามีเหตุลักขโมยทรัพยสินประชาชน เชน ขโมยมะพราว

ขี้ยางและพืชผลทางการเกษตร ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ก็ไดพยายามหามาตรการ
ดําเนินการปองกันเหตุดังกลาวแลวแตยังไมสามารถปองกันไดครอบคลุมทุกพื้นที่ สวนปญหาดานอุบัติเหตุ
ทางจราจรในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาก็ไดต้ัง
งบประมาณป 256๔ ไวแลว โดยจะมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดใหบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว
หลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

๔.๔ ยาเสพติด
จากการท่ีทางสถานีตํารวจยี่งอไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาทราบนั้น

พบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซามีผูท่ีติดยาเสพติดคอนขางมาก มีทั้งผูเสพ อยูในกลุมวัยรุน
เปนสวนใหญ โดยเฉพาะน้ําใบกระทอม องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาก็ไดรวมมือกับทางผูนํา
ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น เชน การณรงค การ
ประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี ก็เปนเร่ืองของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาก็ไดใหความรวมมือมาแจงเบาะแส
เพื่อนําไปบําบัดหรือใหความรูที่ถูกตองมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทําบัตรผูพิการ
(๔) ดําเนินโครงการสรางและซอมที่อยูอาศัยใหกับผูยากไร รายไดนอย ผูดอยโอกาสไรที่

พึ่ง
(๕) ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป
(๖) ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน
(๗) จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ
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5.1 การคมนาคมขนสง

เสนทางคมนาคม
เสนทางหลัก คือสายเพชรเกษม สาย 42 ซึ่งผานหนาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา
ถนนภายในตําบล

1. ถนน คสล. จํานวน 34 สาย สภาพใชงานไดดี
2. ถนนลาดยาง จํานวน 3 สาย สภาพใชงานไดดี
3. ถนนลูกรัง จํานวน 3 สาย

สะพาน จํานวน 3 สะพาน
การจัดการขนสงมวลชน ประกอบดวย

- รถสองแถว นราธิวาส – ปตตานี
5.2 การไฟฟา

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือ
ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีที่มี
ความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดต้ัง
งบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับประชาชน

๕.๓ การประปา
ปจจุบันสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต แตจะมี

ปญหาในปที่ผานมามีบางหมูบานท่ีเกิดปญหาภัยแลงซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาไดแกไขปญ
หาโดยการใชเครื่องสูบน้ําจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใชระบบประปาและสามารถแกไขปญหาใหประชาชนได
องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหลงน้ําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะ
พิจารณาดําเนินการในปตอไป เมื่อมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป

5.4 โทรศัพท
ปจจุบันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนไดนิยมใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตอส่ือสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบ
อินเตอรเน็ตได เชน โทรศัพทมือถือ สําหรับสถานที่ราชการ ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการ
ติดตอสื่อสาร ใชอยู
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5.5 ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ไมมีไปรษณีย แตมีบริการไปรษณียจาก
ไปรษณียประจําอําเภอ ซึ่งมี จํานวน 1 แหง ใหบริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร –
เสาร (วันเสารครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย

- มีหอกระจายขาว ทุกหมูบานยกเวน หมู 1 และ หมู 3

- มีบริการอินเตอรเน็ตฟรี ที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา

- องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาที่ แตก็
มีบางรายการท่ียังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ นั้นมีไวสําหรับการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนเทาน้ัน แตหากประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืม
ใชได

6.1 การเกษตร
พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพสวนยางพารา

ปลูกปาลม โดยมีกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ทํานา รองลงมา คือ เลี้ยงสัตว รับจาง นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไมสามารถจําแนกเปนรายหมูบานได คือ ทําสวนผลไม ตามลําดับ

6.2 การประมง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ไมมีการประมง เปนการจับปลาตามธรรมชาติ

ในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเทาน้ัน

6.3 การปศุสัตว
การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา เปนการประกอบการในลักษณะ

เล้ียงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเล้ียงไก เปด โค เพ่ือจําหนายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน

6.4 การบริการ

รานอาหาร จํานวน 10 แหง
6.5 การทองเที่ยว

ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ไมมีแหลงทองเท่ียว แตไดสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในพื้นที่ เชน การจัดงานประเพณีตางๆ ทางศาสนาอิสลาม เปนตน
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6.6 อุตสาหกรรม

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา มีบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทเกี่ยวกับการแปรรูปยางพารา ที่มาตั้งอุตสาหกรรมพื้นที่ ทําเกิดการจางงาน สราง
รายไดใหกับคนในพื้นที่ รวมทั้งชวยพัฒนาความเปนที่ดีขึ้นใหกับชาวบาน

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
ธนาคาร - แหง สถานีบริการน้ํามัน - แหง
บริษัท 1 แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา - แหง
หางหุนสวนจํากัด - แหง ตลาดสด - แหง
รานคาตางๆ 10 แหง โรงฆาสัตว - แหง
ซุปเปอรมาเก็ต - แหง อูซอมมอเตอรไซค ๓ แหง
อูซอมรถ 1 แหง

องคกร/กลุมอาชีพ
จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุมและองคกรในชุมชน ทําใหไดขอมูลกลุม

ตางๆ ในตําบลลุโบะบือซา ดังนี้ กลุมเย็บผา กลุมกลวยฉาบ กลุมลานเทปาลมน้ํามัน กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
ไขเค็ม และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในจํานวนดังกลาวมีกลุมที่นาสนใจ เชน กลุมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรหมูที่ 3 เชน กลวยฉาบ

ตาราง องคกร/กลุมอาชีพในตําบลลุโบะบือซา

กลุม
ที่ตั้ง
(หมูที)่

จํานวน
สมาชิก
(ราย)

กิจกรรม

1. วิสาหกิจชุมชนเย็บปกบานกําปงปแซ หมูที่ 3 10 เย็บปกผาเพื่อจําหนาย
2. วิสาหกิจกลวยฉาบบานกําปงปแซ หมูที่ 3 10 ทํากลวยฉาบเพื่อจําหนาย
3. กลุมลานเทปาลมน้ํามันนราธิวาส หมูที่ 3 20 ผลิตน้ํามันจากปาลม
4. วิสาหกิจบานเห็ดเพื่อสุขภาพ หมูที่ 5 15 เพาะเห็ดเพื่อจําหนวยและบริโภคภายในครัวเรือน
5. วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑไขเค็ม
สมุนไพรใบเตยบานกําปงปแซ

หมูที่ 3 20 ทําไขเค็มสมุนไพรใบเตยเพื่อจําหนายและบริโภค
ในครัวเรือน

6. กลุมสตรีปกผาคลุมผมบานกําปงป
แซ

หมูที่ 3 15 ปกผาคลุมผมเพื่อจําหนายและบริโภคภายใน
ครัวเรือน

7. กลุมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
บานกาแร

หมูที่ 2 15 แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจําหนาย

8. กลุมแปรรูปเครื่องอุปโภคบริโภค
บานลุโบะบือซา

หมูที่ 1 15 แปรรูปเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจําหนายและ
บริโภคภายในครัวเรือน
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6.8 แรงงาน

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน
รอยละ ๙0 เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกวามาก แตคาแรงในพื้นท่ีต่ํากวา
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจาง
ทํางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนที่
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หางรานใหญๆ

๗.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตําบลลุโบะบือซา จะนับถือศาสนาอิสลาม โดยมีศาสนสถาน 6 แหง ดังนี้

ที่ ชื่อศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง

บาน หมูที่
1 มัสยิดลุโบะบือซา ลุโบะบือซา 1
2 มัสยิดกาแร กาแร 2
3 มัสยิดดารุลวุซกอ กําปงปแซ 3
4 มัสยิดดารุลอิสลามียะห ลุโบะดาโตะ 4
5 มัสยิดนุรดีน ยาโงะ 5
6 มัสยิดอัลอิสลามียะห โคกมาแจ 6

8.2 ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีวันฮารีรายอ
- ประเพณวีันถือศีลอด
- ประเพณีวันเมาลิด
- ประเพณีวันอาซูรอ
- ประเพณงีานกินเลี้ยงกุโบร

8.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
1.การทําแชมพูสมุนไพร หมูที่ 1
2.หมอนวดจับเสน หมูที่ 2
3.การทําเฟอรนิเจอรจากไม หมูที่ 3
4.นักรองพื้นบาน หมูที่ 3
5.ขาวยํายาโงะ หมูที่ 5
ภาษาถิ่น ประชาชนสวนใหญพูดภาษามลายู
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8.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในตําบลลุโบะบือซา ไดมีของฝากสวนใหญจะเปน กลวยฉาบบานกําปงปแซ

9.๑ น้ํา ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําที่ไดจากคลองและบอน้ําตื่น

9.๒ ปาไม ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา มีปาพรุบาเจาะ และปายางพารา
9.๓ ภูเขา ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาไมมีภูเขา

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา สวนมากเปนพื้นที่สําหรับยางพารา ตน

ปาลมเพาะปลูก เปนที่นา ไร สวน ท่ีอยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นท่ีเพียง
เล็กนอยท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม อากาศที่ไมมีมลพิษ
ปาพรุบาเจาะ
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1. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.1. เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
1.2. เพื่อเปนการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณไปสูการปฏิบัติจริงใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
1.3. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

เขตองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕
1.4. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานการตามแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ
1.5. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา

๒. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.

ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้

1.6. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆที่
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น

1.7. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน โดยจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว สามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานได 3
ขั้นตอน ดังตอไปน้ี

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาเก็บ

รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา
ซ่ึงจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําลลลุโบะบือซาเอง และโครงการ/กิจกรรม
ของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่จะดําเนินการในพ้ืนที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาจัดทํา

รางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาและ
หนวยงานตางๆ ซึ่งตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลลุโบะบือซาเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาและเมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเคาโครงแผนการดําเนินงานจะแบง
ออกเปน 2 สวน คือ
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สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว จึง

ประกาศใชแผนดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถจัดทําแผนภูมิสรุปได ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนา อบต.ลุโบะบือซา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนา อบต.ลุโบะบือซา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนา อบต.ลุโบะบือซา

คณะกรรมการพัฒนา
อบต.ลุโบะบือซา

นายก อบต.ลุโบะบือซา

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

พิจารณารางแผนการ
ดาํเนินงาน

เสนอรางฯ ตอ นายก อบต.

นายก อบต. ใหความเห็นชอบ

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน
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3. แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนการดําเนินงาน
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และแสดงถึงการ

ดําเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินงานในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล

ลุโบะบือซา

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
4.1. แผนการดําเนินงานประจําปทําใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชนท่ัวไปทราบถึงกิจกรรม

วิธีการดําเนินงานในการพัฒนาทองถ่ิน และการใชทรัพยากรในการบริหารงานในปงบประมาณ พ.ศ.2565
ไดอยางชัดเจน

4.2. แผนการดําเนินงานประจําป ทําใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติไดอยางสะดวกและเปนระบบมากขึ้น

4.3. แผนการดําเนินงานประจําปทําใหมีหนาท่ีกํากับดูแลโครงการ หรือผูที่รับผิดชอบโครงการสามารถ
เขาใจและตรวจสอบโครงการไดงายขึ้น

4.4. แผนการดําเนินงานประจําปทําใหผูติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความกาวหนาในการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถนํา
ขอมูลที่ไดรับ ไปรายงานใหผูบริหารรับทราบถึงความกาวหนา รวมท้ังปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตอไป
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สวนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ นั้น มี
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา โดยประกอบดวย

- สรุปงบหนาแผนการดําเนินงาน
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.5% 638,000 4.2% กองชาง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 กองชาง

รวม 1 1.5% 638,000 4.2%
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 7.8% 532,180 3.51% สํานักปลัด
2.2 แผนงานสาธารณสุข 9 14% 386,110 2.55% สํานักปลัด
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.5% 80,000 0.52% สํานักปลัด
2.4 แผนงานงบกลาง 9 14% 8,269,130 54.6% สํานักปลัด

รวม 24 37.5% 9,267,420 61.24%
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 5 7.8% 280,000 1.85% สํานักปลัด

รวม 5 7.8% 280,000 1.85%

ผด. 1
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร 2 3.1% 38,920 0.25% สํานักปลัด

รวม 2 3.1% 38,920 0.25%
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา 10 15.6% 2,771,545 18.3% กองการศึกษา ฯ
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

10 15.6% 970,000 6.41% กองการศึกษา ฯ

รวม 20 31.25% 3,741,545 24.7%
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และความสงบเรียบรอย
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 12 18.75% 1,166,080 7.7% สํานักปลัด,กองคลัง,

กองการศึกษา,กองชาง
รวม 12 18.75% 1,166,080 7.7%

รวมทุกยุทธศาสตร 64 100 15,131,965 100

ผด. 1
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บัญชีสรุปครุภัณฑ
แผนการดําเนินงานประจําป 2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ยุทธศาสตร/แนวทาง จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 100% 1,080,000 100%
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0

รวม 2 100% 1,080,000 100%
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. โครงการเสริมลาดยางแอ
สฟลทติกคอนกรีต สายบาน
โคกกะดุง - ทุงนา หมู 3

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 293.00
เมตร หนา 0.04 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่กอสรางรวมกันไมนอยกวา 1,782 ตาราง
เมตร

638,000 หมูที่ 3 บานกํา
ปงปแซ
ต.ลุโบะบือซา

กองชาง

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมา
ณ

สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
256๔

พ.ศ.256๕

1. โครงการจัดทําเวที
ประชาคมเชิง
ปฏิบัติการ

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคมเชิง
ปฏิบัติการ การทําแผนชุมชน เชน คาวัสดุ อุปกรณ
คาอาหารและเครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

13,220 หองประชุม อบต.ลุโบะบือ
ซา และมัสยิดทั้ง 6
หมูบาน

สํานักปลัด

2. โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
พรอมทัศนศึกษาดูงาน
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด

เพื่อเปนคาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดพรอมทัศนศึกษาดูงานศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด จํานวนเด็ก เยาวชน และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ที่เขารวมโครงการ จํานวน 60 คน
หลักสูตร 3 วัน

45,๔๒0 หองประชุม อบต.ลุโบะบือ
ซาและทัศนศึกษาดูงาน ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดจังหวัดปตตานี

สํานักปลัด

3. โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการฝกอบรม
อาชีพ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การฝกอาชีพหลักสูตรการประดิษฐกลองทิชชูจากไหม
พรม กลุมสตรีและกลุมตาง ๆ จํานวนเยาวชน กลุม
สตรีที่เขารวมโครงการ จํานวน 30 คน หลักสูตร 3
วัน จํานวน 2 หลักสูตร

61,840 อาคารอเนกประสงค
อบต.ลุโบะบือซา

สํานักปลัด

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

4. โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน ศาสนสถาน

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนศาสนสถาน จํานวน 6 หมูบาน หมูบานละ
50 คน

20,000 มัสยิด ทั้ง 6 หมูบาน
และพื้นที่สาธารณะใน
เขต อบต.ลุโบะบือซา

สํานักปลัด

5. คาชดใชเงินคืนเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เพื่อเปนคาชดใชเงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

391,700 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

รวม ๕ โครงการ 532,180 บาท

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอและโรคระบาดตาง ๆ
ในตําบล

เพื่อเปนคาใชจายโครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอและโรคระบาดตาง ๆในตําบล เชนโรค
ไขเลือดออก,ชิกุนคุนยา,โรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาน้ํายาสารเคมี

200,000 เขตตําบล
ลุโบะบือซา

สํานักปลัด

2. โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อจายเปนคาโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมว อายุ
ตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปรับการฉีดวัคซีน

32,700 ม.๑ - ม.๖
ต.ลุโบะบือซา

สํานักปลัด

3. โครงการประชาชนตําบล
ลุโบะบือซารวมแรง รวมใจ รักษ
สะอาด

เพื่อจายเปนคาโครงการประชาชนตําบล
ลุโบะบือซารวมแรง รวมใจ รักษสะอาด คาจาง
เหมาประกอบอาหารจํานวน 150 ชุด ชุดละ
50 บาท และปายโครงการ 900 บาท

8,400 บริเวณสองขาง
ทางริมถนนเพชร
เกษม และเขต
ตําบลลุโบะบือซา

สํานักปลัด

4. โครงการเฝาระวังและสงเสริม
ทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (โครงการพระราชดําริ)

เพื่อจายเปนคาโครงการเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง
ครูผูดูแลเด็ก และเด็กกอนวัยเรียนจํานวน 80คน

19,220 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

5. โครงการปองกันและแกไขปญหา
สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก
PM 2.5

เพื่อจายเปนคาโครงการการปองกันและแกไข
ปญหาสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5

20,000 อบต.ลุโบะบือ
ซา

สํานักปลัด

6. โครงการฝกอบรมฟนฟูและเพิ่ม
ศักยภาพสําหรับผูปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน หลักสูตรเชิงปฏิบัติ

เพื่อจายเปนคาโครงการฝกอบรมฟนฟูและเพิ่ม
ศักยภาพ ผูปฏิบัติการกูชีพกูภัย และอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน จํานวน 20 คน หลักสูตร
3 วัน

28,120 หองประชุม
อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

7. โครงการสงเสริมไอโอดีนในหญิงวัย
เจริญพันธุ (โครงการพระราชดําร)ิ

เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมไอโอดีนในหญิง
วัยเจริญพันธ จํานวน 80 คน (โครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข) อบรม 1 วัน

28,320 หองประชุม
อบต.ลุโบะบือ

ซา

สํานักปลัด

8. โครงการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน
สุดยอดสวม

เพื่อจายเปนคาโครงการพัฒนาเพื่อรักษา
มาตรฐานสุดยอดสวม

๓๐,000 อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

9. โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี

เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี ผูนําสตรีและกลุมสตรีระดับ
หมูบาน ตําบลลุโบะบือซา จํานวน 80 คน

19,350 หองประชุม อบต.
ลุโบะบือซา

สํานักปลัด

รวม 9 โครงการ 386,110 บาท

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. โครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชนดาน
การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

เพื่อจายคาโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

80,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

รวม 1 โครงการ 80,000 บาท

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง
เขากองทุนประกันสังคมตามกกฎกระทรวง ฉบับที่
15 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ขอ ๒ (๓)

100,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

2. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

3. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยจายเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ

๕,250,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

4. เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการโดยจายอัตราเบี้ย
พิการคนละ 800 บาทตอเดือน

2,100,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

5. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส คนละ
500 บาทตอเดือน

18,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

ผด 2



29

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานงบกลาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

6. สํารองจาย เพื่อจายเปนคาบรรเทาสาธารณภัยความเดือดรอน
ของประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อบต. ไดแก
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือโรคระบาดตาง ๆ

๒00,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

7. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ของ
ตําบลลุโบะบือซา

150,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

8. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท).

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.
ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500

169,670 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

9. เงินชวยพิเศษคาทําศพ เพื่อชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิตของขาราชการ/
พนักงานจาง ของ อบต.ลุโบะบือซา

100,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

รวม 9 โครงการ 8,269,130 บาท

ผด 2



30

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวมอยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. โครงการฝกอบรม/ปฏิบัติการ
ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ

เพื่อเปนคาใชจายฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 50 คน

100,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

2. โครงการชวยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อจายเปนคาโครงการชวยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย

50,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

ผด 2



31

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวมอยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

3. โครงการปองกันและควบคุมไฟ
ปาของเครือขายความรวมมือใน
การควบคุมไฟปา

เพื่อจายเปนคาโครงการปองกันและควบคุมไฟ
ปาของเครือขายความรวมมือในการควบคุมไฟ
ปา

30,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

4. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุ

เพื่อจายเปนคารณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

50,000 อบต.ลุโบะบือซา
และบริเวณหนา

รานโฮม
การเกษตร

สํานักปลัด

5. โครงการฝกอบรมทบทวน
ความรูเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อจายเปนคาโครงการฝกอบรมทบทวน
ความรูและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 25 คน

50,000 อบต.ลุโบะบือซา สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ 280,000 บาท

ผด 2



32

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานการเกษตร

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. โครงการอบรมใหความรู
ใหแกเกษตรกร ตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรม
ความรูใหแกเกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร 90 คน เจาหนาที่
6 คน และคณะผูบริหาร 4 คน

22,920 ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจ

พอเพียง หมูที่ ๔
บานลุโบะดาโตะ

สํานักปลัด

2. โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

16,000 อบต.ลุโบะบือซา,
หมูบาน ๖ หมูบาน,

โรงเรียน

สํานักปลัด

รวม 2 โครงการ 38,920 บาท

ผด 2



33

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผูดูแลเด็ก

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนา
ศักยภาพของผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.ลุโบะบือซา จํานวน 4 คน

8,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2. โครงการอบรมผูปกครอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมผูปกครองของ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะดาโตะและ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซ
กอ จํานวน 62 คน

15,900 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผด 2



34

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตร ที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

3. โครงการสงเสริมและ
กระตุนการศึกษา

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและ
กระตุนการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุโบะ
ดาโตะและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดดารุลวุซกอ รวมจํานวน 208 คน

50,000 อบต.ลุโบะบือซา กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4. โครงการทัศนศึกษาเปด
โลกทัศนสําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายโครงการทัศนศึกษาเปดโลก
ทัศนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมจํานวน
64 คน

25,000 ณ จังหวัดสงขลา กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑประจํา
มัสยิดดารุลวุซกอ

เพื่อเปนคาอาหารกลางวันศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดดารุลวุซกอ จํานวนเด็ก 31
คน ในอัตรา 20 บาท จํานวน 245 วัน

149,205 ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิด

ดารุลวุซกอ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผด 2



35

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

6. โครงการอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลุ
โบะดาโตะ

เพื่อเปนคาโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานลุโบะดาโตะ จํานวนเด็ก 30 คน
ในอัตรา 20 บาท จํานวน 245 วัน

154,350 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานลุโบะดา

โตะ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7. โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
-คาจัดการเรียนการสอน 59 คน
-โครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับ ศพด. 23 คน
-โครงการจัดซื้ออุปกรณเตรียมสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 23 คน
-โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ
ศพพ.จํานวน 23 คน
-โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ ศพด.
23 คน

126,290 ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑประจํา
มัสยิดดารุลวุซกอ,
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานลุโบะดา

โตะ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผด 2



36

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

- อุดหนุนหนวยงานอื่น -
8. โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานกําปงปแซ
เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานกําปงป
แซ จํานวนเด็ก 115 คน อัตรา 20 คน
จํานวน 200 วัน

483,000 โรงเรียนบานกํา
ปงปแซ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานกาแร

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานกาแร
จํานวนเด็ก 200 คน อัตรา 20 คน จํานวน
200 วัน

789,600 โรงเรียนบานกาแร กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานลุโบะดาโตะ

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานลุโบะ
ดาโตะ จํานวนเด็ก 245 คน อัตรา 20 คน
จํานวน 200 วัน

970,200 โรงเรียนบานลุโบะ
ดาโตะ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 10 โครงการ 2,771,545 บาท

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

๑. โครงการประเพณีงาน
ของดีประจําตําบลลุโบ
ะบือซา

เพื่อเปนคาใชจายโครงการประเพณีงานของดี
ประจําตําบลลุโบะบือซา เด็ก เยาวชน
ประชาชนและเจาหนาที่ จํานวน 100 คน

๗๐,๐๐๐ ถนนบริเวณ
หนาที่วาการ
อําเภอยี่งอ

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธสําหรับเด็กในเขต
อบต.ลุโบะบือซา

เพื่อเปนคาใชจายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ
สําหรับเด็กในเขต อบต.ลุโบะบือซา จํานวน
450 คน

๑๐๐,๐๐๐ สนาม อบต.ลุโบ
ะบือซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพติด

เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด จํานวน
20 ทีม

200,000 สนามกีฬา
อบต.ลุโบะบือ

ซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. โครงการจัดสงนักกีฬา
แขงขันกับหนวยงานอื่น

เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดสงนักกีฬา
ฟุตบอลแขงขันกับหนวยงานอื่น นักกีฬา ผูสอน
ผูจัดการทีม เจาหนาที่ รวม 26 คน

2๐,๐๐๐ อบต.ลุโบะบือ
ซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ผด 2



38

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเรียนการ
สอนอานอัลกุรอาน
หลักสูตรกีรออาตี

เพื่อจายเปนคาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียนการสอนอานอัลกุรอาน หลักสูตรกีรออาตี
เด็กและเยาวชน 100 คน และครูวิทยากร 10
คน

60,000 ศูนยการ
เรียนรูกีรออาตี
ประจําตําบลลุ
โบะบือซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

6. โครงการบรรยายธรรมนํา
ทางตอนรับวันรายอ

เพื่อเปนคาใชจายโครงการบรรยายธรรม ตาม
มัสยิด 6 หมู เบิกจายเปนรายเดือนเปนเวลา
12 เดือน

120,000 มัสยิดทั้ง ๖ หมู
ในต.ลุโบะบือซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

7. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การอาบน้ําศพ

เพื่อจายเปนคาโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอาบนํ้าศพ รุนที่ 1 ชาย 40 คน รุนที่ 2
หญิง 40 คน

4๐,๐๐๐ อบต.ลุโบะบือ
ซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

8. โครงการสงเสริมเด็ก
นักเรียนฮาฟซกุรอาน

เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมเด็กนักเรียนฮา
ฟซกุรอาน จํานวน 15 คน

๖๐,๐๐๐ มัสยิดในต.ลุโบ
ะบือซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ผด 2



39

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

9. โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนพิธีละศีลอดเดือน
รอมฎอน

เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริมและสนับสนุน
พิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ชาวบานมัสยิด 6
หมู หมูละ 10 คน

๑50,๐๐๐ อบต.ลุโบะบือ
ซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

10. โครงการจัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอาน

เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดการเรียนการ
สอนอัลกุรอาน (หลักสูตรกีรออาตี) เด็กและ
เยาวชน ประชาชนจํานวน 70 คน และ
ครูผูสอนจํานวน 7 คน

150,000 อาคารกีรออาตี
ต.ลุโบะบือซา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 10 โครงการ 970,000 บาท

ผด 2



40

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวมอยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก

เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกบริหารงาน
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกจํานวน 48 คน

๒๐๐,๐๐๐ อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

2. โครงการจัดซุมเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดซุมเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๕๐,000 อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม เพื่อจายโครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม ๕๐,๐๐๐ อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

4 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง 70๐,๐๐๐ อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวมอยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

5. โครงการสรางความรัก ความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันทเพื่อคืนความสุข
ใหสังคมไทย

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสรางความรัก ความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันทเพื่อคืนความสุขให
สังคมไทย จํานวน 2 วัน แบงเปน 2 รุน รุนละ
60 คน

๓๓,๑๒๐ อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

6. โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ทองถิ่น

๙,๔๒๐ อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

7. โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับ พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๓,๑๒๐ อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวมอยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

8. โครงการฝกอบรมเสริมสราง
จิตสํานึกตอหนาที่ การรักษาวินัย
และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเสริมสราง
จิตสํานึกตอหนาที่ การรักษาวินัยและความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น

๙,๔๒๐ อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

อุดหนุนสวนราชการอื่น
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

เพื่อจายเปนคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

15,000 อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีสวนรวมอยางเขาใจ เขาถึงและพัฒนา
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร ที่ ๗ ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

10. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ภาษีทองถิ่นเพื่อจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่และประชาสัมพันธ

เพื่อจายเปนคาโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับภาษีทองถิ่นเพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
และประชาสัมพันธ

16,000 ณ มัสยิด
จํานวน 6
หมูบาน

กองคลัง

11. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตามแผนที่แมบท 6
หมูบาน

50,000 ต.ลุโบะบือซา กองคลัง

12. โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธการเสียภาษี
ทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธการเสียภาษีทองถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

๑๐,๐๐๐ อบต.ลุโบะ
บือซา

กองคลัง

รวม 12 โครงการ 1,166,080 บาท

ผด 2
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

บัญชีครุภัณฑ
1.แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2564

พ.ศ.2565

1. เต็นทผาใบ เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเต็นทผาใบ จํานวน 5
หลัง

200,000 อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

2. จัดซื้อรถยนตสวนกลาง เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง
ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

980,000 อบต.ลุโบะ
บือซา

สํานักปลัด

รวม 2 โครงการ 1,080,000 บาท

ผด 2/1
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สวนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนําแผนการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติ
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