
 
บันทึกข้อความ 

  

ส่วนราชการ   สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู           โทร. ๐-๗๓54-2623 

ที่  นธ 77801/529                                    วันที่ 11 เมษายน  256๕ 
เร่ือง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
        (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภ ู

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) รายละเอียด
แนบมาพร้อมนี้ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                                    (นางสุเพียงพร  เพชรทอง)                                               
                                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

เสนอ  หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

          ............................................................................................................................. ............................        
 

          ลงชื่อ 
                            (นางอุษณา  อินทมาศ) 
                   หัวหน้าสำนักปลัดฯ/หัวหน้าหน่วยงาน  

 
ความเห็น  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู                                     

          ............................................................................................................................. ............................ 
 

 
          ลงชื่อ  

                           (นางสาวภคพร   เดอรามันห์) 
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภ ู
 



/ความเห็น ปลัดฯ...      
 

- ๒ - 
 

ความเห็น  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู                                     

         ............................................................................................................................. ............................ 
              ............................................................................... ......................................................................... .. 

 

 
         ลงชื่อ  

                          (นายธนัทนน   วันมหามาตร) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

 
 
 

ความเห็น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

     ............................................................................................................................. ............................ 
              .........................................................................................................................................................  

 

 
      ลงชื่อ 

 

                       ( นายอำมร เทพกำเนิด ) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภ ู

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน  

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ –  มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

................................................... 
  ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  มาตรา 58/5  วรรคห้า   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนใน
เรื่องการจัดทำงบประมาณ การ  ใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานโยบาย  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี     กับทั้งประกาศรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   

 

  ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 58/5  วรรคห้า   จึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน  

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ –  มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕    มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   
 
      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

      (นายอำมร  เทพกำเนิด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 

  รายงานผลการการดำเนนิงาน  
   รอบ ๖ เดือน 

 
 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ –  มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
อำเภอเมือง  จังหวัดนราธวิาส 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
“ ตำบลน่าอยู ่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย  เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า  สู่สังคมสันติสุข ” 

 

ข. พันธกิจการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้  การสร้างงาน  สร้างอาชีพ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๖. ส่งเสริม  สนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ 
    พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
๗. พัฒนาความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากร และปรับปรุงองค์กรตาม หลักการบริหาร 
    จัดการที่ด ี
๘. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยและพร้อม 
    ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ไว้ 7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑. บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  
ระบบระบายน้ำ 
๒. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
๓. จัดทำผังตำบล 
๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๕. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

2.  ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
๓. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
๔. ส่งเสริมการบำบัด ฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
และกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
และพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๖. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรคติดต่อ 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

๑. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 

4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชียบุคคล 
๓. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานใน
ท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

 
7.  ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร 
๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 
๖. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงาน
ขององค์กร  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ง. การวางแผนพัฒนา 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคม           
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2562  
โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้ 
   

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

15 21,679,500.00 11 31,975,000.00 48 107,715,400.00 100 155,725,400.00 103 179,887,500.00 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

27 20,514,941.00 29 21,819,740.00 34 22,881,940.00 37 24,552,740.00 37 25,392,740.00 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

8 1,774,000.00 8 1,774,000.00 9 2,168,800.00 10 2,368,800.00 10 2,368,800.00 

ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว 

1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 100,000.00 2 100,000.00 6 290,000.00 6 220,000.00 7 320,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมื
ปัญญาท้องถ่ิน 

12 602,500.00 11 1,770,000.00 13 675,000.00 19 5,305,000.00 19 4,155,000.00 

ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

11 2,953,900.00 13 3,622,000.00 9 1,284,500.00 12 2,184,500.00 10 1,484,500.00 

รวม 76 47,654,841.00 75 61,090,740.00 120 135,045,640.00 185 190,386,440.00 187 213,638,540.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จ.การจัดทำงบประมาณ  

ผู้บริหารอบต.ลำภู ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 
49 โครงการ งบประมาณ 31,681,388 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 6,535,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22 23,897,888.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย      3 740,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 9 318,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3 130,000.00 
รวม 49 31,681,388.00 

 

 

 



ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.ลำภู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ 
จำนวนเงิน 11,286,823.20 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 10,842,479.32  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖4 –  มีนาคม ๒๕๖5) 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
อนุมัติงบ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

รอบ 
๖ เดือน 

 

รอบปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,747,888.00 721,598.32 1,026,289.68      
2 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

319,๐๐๐.00 75,264.00 243,736.00      

3 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน
ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

3,360,000.00 1,579,200.00 1,780,800.00      

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 156,000.00 73,000.00 83,000.00      
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,584,000.00 5,697,170.00 6,886,830.00      
6 เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,116,000.00 1,687,000.00 2,429,000.00      
7 เงินสมทบเข้ากองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
360,000.00 350,000.00 10,000.00      

 



ลำดับ
ที ่

โครงการ 
อนุมัติงบ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานการดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

รอบ 
๖ เดือน 

 

รอบปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
8 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,000.00 17,518.00 22,482.00      

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
9 โครงการให้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
ลำภู 

540,000.00 179,129.00 360,871.00      

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10 โครงการเดือนถือศีลอด 120,000.00 กำลังเดินการ 120,000.00      
11 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ

พ้ืนบ้าน (สีละ) 
30,000.00 27,600.00 2,400.00      

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
12 โครงการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม อบต. 
80,000.00 45,000.00 35,000.00      

13 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ใน
เขต อ.เมือง จ.นราธิวาส 

40,000.00 40,000.00 -      



 


