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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กาบริหารส่วนต าบลล าภู จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภูหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนในต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ



 

ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภูให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ
ส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง 
ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลล าภูหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ



 

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูคัดเลือกจ านวน 3 
คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภู คัดเลือกจ านวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 



 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภูเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู 
 

  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภูเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู และ



 

คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
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 4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้ าง เครื่ องการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ นได้ แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลล าภ ู

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 
อบต.ล าภ ู

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลล าภ ู

สภาองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลล าภ ู

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลล าภ ู

 

ป ระกาศผ ลก ารติ ด ต าม แล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในเขตต าบลล าภูทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร าย งาน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



 

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูภายเดือนธันวาคม  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูซ่ึงสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึง



 

อ าเภอเมืองนราธิวาสและจังหวัดนราธิวาสด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ     ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
วิธีกำรที่1 จะใช้รูปแบบประเมินผลโครงกำร 
 ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์  ผลการด าเนินงาน  
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลที่ได้รับ)  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปัญหา/
อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ  แนวทางแก้ไข  ข้อเสนอแนะ  

วิธีกำรที่ 2 คือกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำภู 
           ตำมแบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้แบ่งเป็น 2 แบบ  
 1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
         วัตถุประสงค์ของแบบเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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    ประโยชน์  เป็นเครื่องมือองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
ด าเนินงานขององค์กรระยะเวลา  ในการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินของ
องค์กรในแต่ละปี  องค์ประกอบของแบบ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบคือ  
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  - เพศ/ อายุ/ การศึกษา/ อาชีพหลัก 
         ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
  2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
  3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
  4) รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
  5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  6) ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
  8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 2.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
         วัตถุประสงค์ของแบบ เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
         ประโยชน์ เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
           ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินขององค์กรในแต่ละปี 
         องค์ประกอบของแบบ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ประกอบคือ 
 - ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ * ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
      * การเปลี่ยนแปลงขอองชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
วิธีการที่3 การรายงานความก้าวหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 เป็นการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในการรายงานผลเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไปเท่าไหร่ในปีงบประมาณนี้ 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 



 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล ำภู ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภูเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 

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



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

กำรติดตำมและประเมินผล 
   
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 1.1.1 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 
2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนราธิวาส  อ าเภอเมืองนราธิวาส และแผนชุมชนต าบลล าภู 
 1.1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

          ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       2) พันธกิจประกอบด้วย 



 

  1.  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร และผัง
ต าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งต าบล 
  2.  ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การศึกษา การกีฬา นันทนาการ การด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด งานด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชด าริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.  คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการก าจัดขยะ 
สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน  
  6.  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

    3)  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
 1.  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังต าบล ได้มาตรฐาน  
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            2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ
การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
ของต าบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
             3.  ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   
  4. การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว ในท้องถิ่น อย่างมั่นคงและยั่งยืน  สู่
ประชาคมอาเซียน  
 5. ระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ
ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน   
  6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบ
สานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ คงอยู่สืบไป 
  7.  การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ฯลฯ 



 

         4) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีแนวทาง ดังนี้ 
  1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
  1.2  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
  1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
  1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีแนวทาง ดังนี้ 
 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 2.2  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
 2.3  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี

       สว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.4  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 2.5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
 2.6  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 2.7  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีแนวทาง ดังนี้ 
  3.1  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
   3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา

            ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล  
             ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีแนวทางดังนี้ 

 4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.4  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางดังนี้ 
 5.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
           และสิ่งแวดล้อม 
 5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 



 

 5.4  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกลยุทธ์ดังนี้ 
 6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
 6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
 6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ดังนี้ 
 7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียน ฯลฯ 
 

   5) วิสัยทัศน์    
    

     “ต ำบลน่ำอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลำกหลำย เศรษฐกิจพอเพียงก้ำวหน้ำ สู่สังคมสันติสุข” 
 

  1. ต ำบลน่ำอยู่หมายถึง ต าบลล าภูเป็นต าบลที่น่าอยู่  ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในด้านจัดระบบและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา ที่ดีมี
มาตรฐานและทันสมัย  ครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของต าบลได้รับการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา มีสภาพภูมิทัศน์ของต าบลสวยงาม สะอาด มีความ
เป็นระเบยีบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับการบริการในด้านสวัสดิการ
สังคม ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทีมีประสิทธิภาพ 

  2.ประเพณีวัฒนธรรมหลำกหลำย หมายถึง  ต าบลล าภูเป็นต าบลแห่งเส้นทาง ทาง
วัฒนธรรม  ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูประเพณี   ศิลปะ  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ซึ่งมีความ
หลากหลายระหว่างไทยพุทธ กับไทยมุสลิม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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  3. เศรษฐกิจพอเพียงก้ำวหน้ำหมายถึง  ต าบลล าภู เป็นต าบลที่มีการส่งเสริม พัฒนา และ
เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน  และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการแข่งขันสู่ตลาดอาเซียน 



 

  4. สู่สังคมสันติสุขหมายถึง ต าบลล าภูเป็นต าบลที่มีการพัฒนาด้านการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ทันสมัย การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การบริการที่รวดเร็วถูกต้อง เป็นการบริหารงานที่
โปร่งใสยุติธรรม  และเป็นระบบภายใต้กรอบความคิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือรองรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   

    1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ปีงบประมำณ 2562 
รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2562 

อบต.ล ำภู 

อบต.ล ำภู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 
สายล าภ-ูโคกโก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 670,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสาย
ต้นมะขาม หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารอง
สะสม 

2,748,000.00 

3. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 
สายทุ่งขนุน-โคกโก (ต่อเนื่อง) หมูท่ี ่3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 670,000.00 

4. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 
สายท าเนียบ-รามา (ต่อเนื่อง) หมู่ที ่6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 670,000.00 

5. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ซอยทุเรียนนก 
2 หมู่ที่ 10 พร้อมคูระบายน้ า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารอง
สะสม 

1,151,000.00 

6. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 
สายสหกรณ-์สี่เลนบายพาด (ต่อเนื่อง)      
หมู่ที่ 9 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 397,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก
คอนเกรีต สายท าเนียบ-รามา หมูท่ี่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารอง
สะสม 

4,625,000.00 

8. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. แบบมีฝาปิด 
สายจาเราะหึง หมู่ที่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารอง
สะสม 

360,000.00 

9. เสริมผิวถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต     
สายบาโง ช่วงที่ 2 หมู่ท่ 11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก

เงินสะสม/เงินทุนส ารอง
สะสม 

567,000.00 



 

การช่าง 
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10. โครงการอบรมเยาวฃนไทยร่วมใจต้าน
ภัย ยาเสพติด-จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับ ยาเสพติด-จัดกิจกรรมท าป้าย
รณรงค์ต่อต้านยา เสพตดิ 

ส านักปลดั อบจ.,ส านักปลัดเทศบาล,
ส านักงานปลัด อบต. 

 12,000.00 

11. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด-กิจกรรมบ าบดัฟื้นฟูผู้เสพ/ผูต้ดิยาเสพ
ติด-กิจกรรมส่งเสรมิการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ 
ผู้ผ่านการบ าบัด 

ส านักปลดั อบจ.,ส านักปลัดเทศบาล,
ส านักงานปลัด อบต. 

 71,500.00 

12. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสตรี
ต าบล ล าภ ู
-กิจกรรมฝึกอบรมท าพานขันหมาก 

ส านักปลดั อบจ.,ส านักปลัดเทศบาล,
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

13.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพไทย 
-กิจกรรมนวดแผนไทย 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 25,000.00 

14.โครงการส่งเสรมิพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 130,000.00 

15.อาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 1,838,720.00 

16.หนูน้อยท่องโลกกว้าง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 10,000.00 

17.อาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 3,280,000.00 

18.เงินสมทบกองทุนสวัสดีการชุมชน ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

19.แข่งขันกีฬาต าบลล าภ ู ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 350,000.00 

20.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพนัธ ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา

 120,000.00 



 

ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

21.โครงการสานฝันครัวพื้นบ้านสูอ่าหาร
สากล  

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

22.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 96,000.00 

23.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,394,000.00 
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24.เบี้ยยังชีพคนพิการ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 3,321,600.00 

25.เงินสมทบเช้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ล าภ ู

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 350,000.00 

26.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 421,000.00 

27.โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจผูสู้งอายุ        
–กิจกรรมบรรยายแนวทางการด ารงชีวิต ใน
สังคมของผู้สูงอายุอย่างเป็นสุข 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

28.ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนขับ้า ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

29.โครงการพระราขด าริด้านสาธารณสุข ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 220,000.00 

30.โครงการกีฬาครอบครัว ศพด. ล าภ ู ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

ด้านการจดัระเบียนชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

31.โครงการให้บริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
อบต.ล าภ ู

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 584,000.0 

32.โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน ส่วนการคลัง,กองคลัง,ส านักคลัง  30,000.00 

33.ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ส่วนการคลัง,กองคลัง,ส านักคลัง   30,000.00 



 

34.โครงการพัฒนาศักยภาพบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

35.ขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 
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ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

36.โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อตกแต่งเรือ 
บุปผชติเป็นเรือน าขบวนแห่ทางน้ าใน งาน
แข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง ประจ าป ี2561 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 2,500.00 

37.อนุรักษ์มรดกไทย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 30,000.00 

38.แข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 70,000.00 

39.อาซูรอสัมพันธ ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 50,000.00 

40.จัดซื้อท่ีดินท ากูโบว์ หมู่ที่ 10 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 1,200,000.00 

41.วันสารทเดือนสิบ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 40,000.00 

42.เดือนถือศีลอด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 120,000.00 

43.โครงการวันวิสาขบชูา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม  5,000.00 



 

การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

44.วันออกพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 30,000.00 

45.วันมาฆบูชา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 10,000.00 

46.วันอาสาฬหบูชา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

 
 
 

             5,000.00 
 

 

47.วันลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

             70,000.00 
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ด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

48.จัดงานวันส าคัญของทางราขการ –
วันท่ี 5ธันวาคม –วันท่ี 12 สิงหาคม –
วันท่ี 23 ตุลาคม และวันส าคัญอื่นๆ ทาง
ราขการ 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

49.ฝึกอบรมและศ฿กษาดูงานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.  

 
 
 

 450,000.00 

50.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บ รายได ้

ส่วนการคลัง,กองคลัง,ส านักคลัง                            70,000.00 

51.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
อบต. 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 15,000.00 

52.จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
และแผนชุมชน 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 14,350.00 



 

53.อบต.เคลื่อนที ่ ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 1,500,000.00 

54.เลือกตั้ง ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 342,000.00 

55.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

ส่วนการคลัง,กองคลัง,ส านักคลัง  150,000.00 

56.โครงการปรับปรุงระบบเครือช่าย
อินเตอร์และระบบสื่อสารภายในองค์กร 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

57.ขอรับสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 300,000.00 

58.โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 300,000.00 

59.โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วน   
ต าบลล าภ ู

ส านักงานปลัด อบจ., 
ส านักงานปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 400,000.00 

รวม 38,350,670.00 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี 2562 
อบต.ล ำภู 

 

อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำร
ด ำเนินกำร 

ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำร

ด ำเนินกำร 
(วัน) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมี
ฝาปิด สายล าภ-ูโคกโก 

100 
1 บริษัทเอแซพคอนสตรคัช่ัน จ ากัด/
15/2562 (CNTR-0194/62) 

131 670,000.00 670,000.00 



 

(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเหล็กสาย ต้นมะขาม 
หมู่ที่ 10 

100 
1 หจก.ศิวกร เทรดดิ้ง /6/2563 (CNTR-
0092/63)) 

105 1,923,600.00 1,923,600.00 

  
2 หจก ศิวกร เทรดดิ้ง/6/2563 (CNTR-
0092/63) 

51 824,400.00 824,400.00 

 3. ก่อสร้างครูะบายน้ า คสล.
สายทุ่งขนุน-โคกโก (ต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 3 

100 
1 บริษัทเอแซพคอนสตรคัช่ัน จ ากัด/
13/2562 (CNTR-0193/62) 

131 670,000.00 670,000.00 

4. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
สายท าเนียบ-รามา (ต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 6 

100 
1 บริษัทเอแซพคอนสตรคัช่ัน จ ากัด/
14/2562 (CNTR-0195/62) 

82 670,000.00 670,000.00 

5. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ทุเรียนนก 2 หมู่ที่ 10 พร้อมคู
ระบายน้ า 

100 
1 หจก.ศิวกร เทรดดิ้ง /1/2563 (CNTR-
0074/63)) 

87 1,150,000.00 1,150,000.00 

6. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
แบบมีฝาปดิ สายสหกรณ-์สี่
เลนบายพาด หมู่ที่ 9 

100 
1 หจก.ศิวกร เทรดดิ้ง /12/2562 (CNTR-
0192/62) 

89 397,000.00 397,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
ท าเนียบ- รามา หมู่ที่ 6 

100 
1 หจก.รุสลันโยธา/5/2563/(CNTR-
0091/63) 

109 4,360,000.00 4,360,000.00 

ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

8. โครงการอบรมเยาวชนไทย
ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด -จัด
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับ ยาเสพติด -จัด
กิจกรรมท าป้ายรณรงค์ต่อต้าน
ยา เสพตดิ 

100 1 นางสาวนันทิมา โชติชัย/B 00021/62 3 6,850.00 6,850.00 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำร
ด ำเนินกำร 

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร 
(วัน) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ต่อ  
2 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/34/2562CNTR-
0077/62) 

4 1,400.00 1,400.00 

  3 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง นรา/ 4 3,100.00 3,100.00 



 

53/256/CNTR-0076/62) 

9. ส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
ให้กับสตรตี าบล ล าภ ู-
กิจกรรมฝึกอบรมท าพาน
ขันหมาก 

100 
1 นางสาวฐิติวรดา สุวรรมาลา/
B00014/62 

1 12,700.00 12,700.00 

  
2 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง นรา/
39/256/CNTR-0044/62) 

4 500.00 500.00 

  3 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/CNTR-0045/62) 20 6,564.00 6,564.00 

10. โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิ
อาชีพไทย -กิจกรรมนวดแผน
ไทย 

100 
1 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/23/2562/CNTR-
0058/62) 

4 3,525.00 3,525.00 

  
2 นางสาวฐิติวรดา สุวรรมาลา/B 
00015/62 

5 19,050.00 19,050.00 

  
3 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง นรา/
47/256/CNTR-0057/62) 

4 600.00 600.00 

11. โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

100 1 นางจิตติมา จันทร์เจียม/B00009/62 1 21,000.00 21,000.00 

  
2 ร้านภาสโลหะกิจ/03/2562(CNTR-
0043/62) 

8 19,500.00 19,500.00 

  
3 ร้านพงศ์นราแกลลอรี่/38/2562( 
CNTR-0040/62) 

8 6,750.00 6,750.00 

  
4 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/15/2562CNTR-
0042/62) 

6 74,550.00 74,550.00 

  5 ห้างศิริชัย/14/2562(CNTR-0041/62) 4 3,798.00 3,798.00 

12. อาหารเสรมิ (นม) 100 
1 อสค.ภาคใต/้ส 2/2562 (CNTR-
0019/62)/ประจ าปี 2562/ภาคเรยีนที่ 
2/2561 งวดที่ 2 

1 165,979.50 165,979.50 

    
2 อสค.ภาคใต/้ส 2/2562 (CNTR-
0019/62)/ประจ าปี 2562/ภาคเรยีนที่ 
2/2561 งวดที่ 1 

14 165,979.50 165,979.50 

  
3 อสค.ภาคใต/้ส 2/2562 (CNTR-
0019/62)/ประจ าปี 2562/ภาคเรยีนที่ 
2/2561 งวดที่ 3 

3 165,979.50 165,979.50 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 



 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ต่อ 

 

4 อสค.ภาคใต/้ส 2/2562 
(CNTR-0019/62)/ประจ าปี 
2562/ภาคเรียนท่ี 2/2561 งวด
ที่ 5 

3 199,175.40 199,175.40 

  

5 อสค.ภาคใต/้ส 2/2562 
(CNTR-0019/62)/ประจ าปี 
2562/ภาคเรียนท่ี 2/2561 งวด
ที่ 4 

3 165,979.50 165,979.50 

  

6 อสค.ภาคใต/้ส 3/2562 
(CNTR-0137/62/ประจ าปี 
2562/ภาคเรียนท่ี 1/2562 งวด
ที่ 1,2,3 

5 497,352.00 497,352.00 

 
 

7 อสค.ภาคใต/้ส 3/2562 
(CNTR-0137/62)/ประจ าปี 
2562/ภาคเรียนท่ี 1/2562 งวด
ที่ 4,5 

1 364,724.80 364,724.80 

13. อาหารกลางวัน 
100 

1 โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่
ต าบลล าภู 5 โรง/ศพด./ปี 
2562/ไตรมาสที่ 2  

2 795,000.00 795,000.00 

  
2 โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่
ต าบลล าภู 5 โรง/ศพด./ปี 
2562/ไตรมาสที่ 1  

15 795,000.00 795,000.00 

  
3 โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่
ต าบลล าภู 5 โรง/ปี 2562/ไตร
มาสที่ 4 /00594/62 

4 795,000.00 795,000.00 

  
4 โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่
ต าบลล าภู 5 โรง/ศพด./ปี 
2562/ไตรมาสที่ 3  

3 795,000.00 795,000.00 

14. แข่งขันกีฬาต าบลล าภ ู 100 
1 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง 
นรา/65/2562/(CNTR-
0106/62) 

12 16,820.00 16,820.00 

  
2 ร้าน ที.เค.ก้อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/66/2562 (CNTR-
0107/62) 

12 1,875.00 1,875.00 



 

  
3 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/
47/2562/(CNTR-0108/62) 

12 5,919.00 5,919.00 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ต่อ 
 

4 นายกลอย สายแก้ว/
06/62/(CNTR-0103/62) 

8 7,000.00 7,000.00 

  
5 นางสาอีด๊ะ เปาะสา/
70/62/(CNTR-0101/62) 

8 1,400.00 1,400.00 

  
6 นายจรัญ รัตนะ/
69/62/(CNTR-0100/62) 

8 1,400.00 1,400.00 

 
 

7 นายคธาวุฒิ อิ่วหวั่น/
67/2562/(CNTR-0104/62) 

8 15,000.00 15,000.00 

 
 

8 นายมนต ์เทพอ านวย/
68/2562/(CNTR-0105/62) 

8 1,400.00 1,400.00 

  
9 นางสาวนูรีซัน ยโซะ/
71/2562/(CNTR-0102/62) 

8 1,400.00 1,400.00 

  
10 นางจิตติมา จันทร์เจยีม/
B00026/2562 

25 135,135.00 135,135.00 

  
11 ร้านนานา การค้า/
48/2562(CNTR-0109/62) 

11 134,458.00 134,458.00 

15. โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
สัมพันธ์ 

100 
1 B00024/62/นางรอซาลีดา 
อาแว 

1 56,000.00 56,000.00 

  
2 นายอาหาหมัด แตมะ/
63/2562(CNTR-0094/62 

9 3,000.00 3,000.00 

  
3 ร้านนานา การค้า/
44/2562(CNTR-0092/62) 

8 45,899.00 45,899.00 

  4 ร้านอุสราการพิมพ์/62/2562 7 4,000.00 4,000.00 

  
5 นายมูฮัมมัดอีซัน ยูโซ๊ะ/
05/2562(CNTR-0114/62) 

10 10,640.00 10,640.00 

16. โครงการสานฝันครัว
พื้นบ้านสู่อาหารสากล 

100 
1 นางสาวฐิติวรดา สุวรรมาลา/B 
00020/62 

5 33,325.00 33,325.00 

  
2 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง
นรา/52/2562CNTR-0072/62) 

3 3,750.00 3,750.00 



 

  
3 ร้านภาสโลหะกิจ/
04/2562(CNTR-0074/62) 

5 7,860.00 7,860.00 

  
4 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/
32/2562/(CNTR-0009/62) 

4 3,928.00 3,928.00 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

17. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
100 

1 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนตุลาคม 
2561 

1 8,000.00 8,000.00 

  
2 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนพฤศจิกายน 
2561 

6 8,000.00 8,000.00 

  
3 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนธันวาคม 
2561 

7 8,000.00 8,000.00 

 
 

4 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนมกราคม 
2562 

7 8,000.00 8,000.00 

 
 

5 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนกุมภาพันธ์ 
62 

1 8,000.00 8,000.00 

  6 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนมีนาคม 62 3 8,000.00 8,000.00 

  
7 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนเมษายน 
2562 

5 8,000.00 8,000.00 

  
8 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนพฤษภาคม 
62 

5 8,000.00 8,000.00 

  9 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนมิถุนายน 62 1 8,000.00 8,000.00 

  
10 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนกรกฎาคม 
2562 

1 8,000.00 8,000.00 

  
11 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนสิงหาคม 
2562 

1 8,000.00 8,000.00 

  
12 ผู้ป่วยเอดส/์เดือนกันยายน 
2562 

1 8,000.00 8,000.00 

18. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ 100 1 ผู้สูงอายุ/เดือนตลุาคม 2561 10 860,100.00 860,100.00 

  2 ผู้สุงอายุ/เดือนพฤศจิกายน 6 861,800.00 861,800.00 



 

2561 

  3 ผู้สูงอายุ/เดือนธันวาคม 2561 7 859,400.00 859,400.00 

  4 ผู้สูงอายุุ/เดือนมกราคม 2562 7 858,600.00 858,600.00 

  5 ผู้สูงอายุ/เดือนกุมภาพันธ์ 62 1 860,300.00 860,300.00 

  6 ผู้สูงอายุ/เดือนมีนาคม 62 3 858,300.00 858,300.00 

  7 ผู้สูงอายุ/เดือนเมษายน 2562 5 856,800.00 856,800.00 

  8 ผู้สูงอายุ/เดือนพฤษภาคม 62 5 856,800.00 856,800.00 

  9 ผู้สูงอายุ/เดือนมิถุนายน 62 1 853,400.00 853,400.00 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ต่อ 
 

10 ผู้สูงอาย/ุเดือนกรกฎาคม 
2562 

1 856,400.00 856,400.00 

  
11 เบี้ยผู้สูงอายุ/เดือนสิงหาคม 
2562 

1 858,600.00 858,600.00 

  
12 ผู้สูงอาย/ุเดือนกันยายน 
2562 

1 855,800.00 855,800.00 

19. เบี้ยยังชีพคนพิการ 100 1 ผู้พิการ/เดือนตุลาคม 2561 10 248,000.00 248,000.00 

 
 

2 ผู้พิการ/เดือนพฤศจิกายน 
2561 

6 248,800.00 248,800.00 

  3 ผู้พิการ/เดือนธันวาคม 2561 7 251,200.00 251,200.00 

  4 ผู้พิการ/เดือนมกราคม 2562 7 251,200.00 251,200.00 

  5 ผู้พิการ/เดือนกุมภาพันธ์ 62 1 253,600.00 253,600.00 

  6 ผู้พิการ/เดือนมีนาคม 62 3 255,200.00 255,200.00 

  7 ผู้พิการ/เดือนเมษายน 2562 5 259,200.00 259,200.00 

  8 ผู้พิการ/เดือนพฤษภาคม 62 5 259,200.00 259,200.00 

  9 ผู้พิการ/เดือนมิถุนายน 62 1 259,200.00 259,200.00 

  
10 ผู้พิการ/เดือนกรกฎาคม 
/2562 

1 259,200.00 259,200.00 

  11 เบี้ยผู้พิการ/เดือนสิงหาคม 1 258,400.00 258,400.00 



 

2562 

  
12 ผู้พิการ/เดือนกันยายน 
2562 

1 261,600.00 261,600.00 

20. เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.  
ล าภ ู

100 
1 กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ล าภ/ู00309/62 3 350,000.00 350,000.00 

21. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา 

100 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ล าภ ู 3 101,800.00 101,800.00 

  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ล า
ภู/ค่าอาหารกลางวัน 

4 97,520.00 97,520.00 

  

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ล า
ภู/ค่าอาหารกลางวัน/
00460/62/ปีการศึกษา
1/2562/ครั้งท่ี 4 

3 116,600.00 116,600.00 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ต่อ 
 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ล า
ภู/ค่าจดัการเรียนการสอน(ราย
หัว)/00595/62 

3 18,080.00 18,080.00 

  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ล า
ภู/ค่าอาหารกลางวัน 

1 46,440.00 46,440.00 

22. โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ-กิจกรรมบรรยาย
แนวทางการด ารงชีวิต ใน
สังคมของผู้สูงอายุอย่างเป็น
สุข 

100 
1 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/
16/2562 

7 9,000.00 9,000.00 

 
 

2 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง 
นรา64/2562/CNTR-
0098/62)) 

7 600.00 600.00 

 
 

3 นางสาวฐิติวรดา สุวรรมาลา/B 
00023/62 

12 20,400.00 20,400.00 

23. ควบคุมและป้องกันโรค 100 1 ห้างหุน้ส่วนสามญัเพื่อนสตัว์ 13 16,650.00 16,650.00 



 

พิษสุนัขบ้า นราธิวาส/42/2562/(CNTR-
0097/62) 

  
2 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง 
นรา/60/256/CNTR-0093/62) 

13 600.00 600.00 

24. โครงการกีฬาครอบครัว 
ศพด.ล าภ ู

100 
1 นางรอซาลีดา อาแว/
B00050/62 

7 7,310.00 7,310.00 

  
2 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร/์
67/2562CNTR-0156/62) 

5 9,053.00 9,053.00 

  
3 นายกลอย สายแก้ว/
90/2562(CNTR-0156/62) 

5 1,300.00 1,300.00 

  
4 ร้านอายูนิสปอรต์/68/2562 
(CNTR-0160/62 

5 7,970.00 7,970.00 

  
5 ร้านพงศ์ นราแกลลอรี่/
91/2562 ( CNTR-0154/62)) 

5 1,038.00 1,038.00 

ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

25. โครงการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ล าภ ู

100 
1 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
ตุลาคม 61 

12 46,500.00 46,500.00 

  
2 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
พฤศจิกายน 61 

12 45,000.00 45,000.00 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

ต่อ 
 

3 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
ธันวาคม 61 

12 46,500.00 46,500.00 

  
4 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
มกราคม 62 

12 46,500.00 46,500.00 

  
5 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
กุมภาพันธ ์62 

12 42,000.00 42,000.00 

  
6 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
มีนาคม 62 

12 46,500.00 46,500.00 

 
 

7 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
เมษายน 2562 

12 45,000.00 45,000.00 



 

  
8 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
พฤษภาคม 2562 61 

12 46,500.00 46,500.00 

  
9 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
มิถุนายน 2562 

12 45,000.00 45,000.00 

  
10 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
กรกฎาคม 2562 

12 46,500.00 46,500.00 

  
11 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
สิงหาคม 62 

12 46,500.00 46,500.00 

  
12 เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย/เดือน
กันยายน 62 

30 45,000.00 45,000.00 

26. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

100 
1 พจต.ปฐมพงศ์ ศรีสังข์/
B00051/62 

10 14,100.00 14,100.00 

  
2 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/
70/2562(CNTR-0165/62) 

5 1,800.00 1,800.00 

  
3 ร้านพงศ์ นราแกลลอรี่/
93/2562 ( CNTR-0163/62) 

3 600.00 600.00 

27. ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัย 

100 
1 หจก.ซานโต้ เอ็นจเินียริ่ง/
77/2562(CNTR-0128/62) 

3 6,750.00 6,750.00 

  
2 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/
55/2562(CNTR-0127/62) 

3 750.00 750.00 

  
3 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง 
นรา/76/2562/CNTR-
0126/62) 

3 600.00 600.00 

  
4 พ.จ.ต.ปฎมพงศ์ ศรสีังข์/  
B00034/62 

13 21,900.00 21,900.00 

 

 

- 26 - 

อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

28. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน 
(EMS) สู่ชุมชน 

100 
1 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์
64/2562CNTR-0158/62) 

3 8,635.00 8,635.00 

  
2 ร้านพงศ์ นราแกลลอรี่/
88/2562 ( CNTR-0149/62) 

4 600.00 600.00 



 

  
3 พ.จ.ต.ปฎมพงศ์ ศรสีังข์/  
B00048/62 

5 22,300.00 22,300.00 

  
4 ร้าน เจเอ ซีพีอาร์ โปรดักส/์
65/2562(CNTR-0161/62) 

3 12,000.00 12,000.00 

ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

29. อาซูรอสมัพันธ์ 100 
1 ร้านฟาร์มีย/์72/2562 
(CNTR-0169/62) 

1 45,630.00 45,630.00 

  
2 ร้านพงศ์ นราแกลลอรี่/
98/2562 ( CNTR-0171/62) 

2 600.00 600.00 

30. วันสารทเดือนสิบ 100 
1 ร้านพงศ์นราแกลลอรี่/
18/2562 (CNTR-0001/62) 

7 1,200.00 1,200.00 

  
2 นายโกสุม ผลแรก/CNTR-
0002/62/บันทึกตกลงเช่า 
01/2562/3 ตค 61 

6 9,000.00 9,000.00 

  
3 นายบุญสงค์ พรหมชาติ/ส 
19/2562 (CNTR-0003/62) 

6 2,400.00 2,400.00 

  
4 ร้านพงศ์นราแกลลอรี่/
103/2562 ( CNTR-0184/62) 

1 1,200.00 1,200.00 

  
5 นางรอซาลีดา อาแว/
B00055/62 

7 7,800.00 7,800.00 

  
6 นายโกสุม ผลแรก/07/2562 
(CNTR-0190/62) 

3 9,000.00 9,000.00 

  
7 นายบุญสงค ์พรหมชาติ/
105/2562  

3 2,000.00 2,000.00 

  8 นางจิตติมา จันทร์เจียม 1 6,700.00 6,700.00 

31. เดือนถือศีลอด 100 
1 ร้านฟาร์มมีย/์
54/2562/(CNTR-0120/62) 

3 118,800.00 118,800.00 

  
2 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง 
นรา/72/256/CNTR-0121/62) 

3 600.00 600.00 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 



 

32. วันออกพรรษา 
100 

1 บริษัทปีนังทรดดิ้ง จ ากัด/
1/2562 (CNTR-0005/62) 

3 29,400.00 29,400.00 

  
2 ร้านพงศ์นราแกลลอรี่/
20/2562 (CNTR-0004/62) 

7 600.00 600.00 

33. วันลอยกระทง 100 
1 นายบุญสงค์ พรหมชาติ/ส 
23/2562 (CNTR-0007/62) 

7 8,000.00 8,000.00 

  
2 ร้านพงศ์นราแกลลอรี่/
24/2562 (CNTR-0008/62) 

6 5,880.00 5,880.00 

  
3 ร้านภาสโลหะกิจ/02/2562 
(CNTR-0006/62) 

8 15,500.00 15,500.00 

  
4 ร้านนรากราฟฟิค/3/2562 
(CNTR-0010/62) 

6 840.00 840.00 

  
5 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/
2/2562CNTR-0009/62) 

6 2,680.00 2,680.00 

  
6 นางจิตติมา จันทร์เจียม/
B0000/62 

10 35,100.00 35,100.00 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

34. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง และแกนน า
ชุมชน 

100 
1 ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์/
22/2562CNTR-0056/62) 

4 14,750.00 14,750.00 

  
2 นางสาวมลฤด ีพุดเครือ/  
B00016/62 

31 238,850.00 238,850.00 

  
3 บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ แทรฟ
เวิล จ ากัด/05/2562(CNTR-
0061/62) 

11 93,800.00 93,800.00 

  
4 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง 
นรา/45/256/CNTR-0055/62) 

4 600.00 600.00 

35. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบจัดเก็บ 
รายได ้

100 
1 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง 
นรา/39/256/CNTR-0033/62) 

8 7,500.00 7,500.00 

36. โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบต. 

100 
1 หจก.พงศ์นราการพิมพ์/ส 
29/2562(CNTR-0028/62) 

15 37,750.00 37,750.00 
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อบต.ล ำภู  อ.เมืองนรำธิวำส  จ.นรำธิวำส 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

37. อบต.เคลื่อนที ่
100 

1 ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง 
นรา/49/256/CNTR-0062/62) 

3 600.00 600.00 

  
2 นางอนงค์ ด าแป้น/  
B00018/62 

25 13,200.00 13,200.00 

38. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีน ทรัพย์สิน 

100 
1 หจก.เขาใหญ่พรอพเพอรต์ี้ 
แอนด์บิสซิเนส /03/2562 
(CNTR-0022/62) 

93 
342,000.00 

 
 

342,000.00 
 

 

39. โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและ
ระบบสื่อสารภายในองค์กร 

100 
1 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
/104/2562 (CNTR-0202/62) 

33 149,997.95 149,997.95 

40. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

400 
1 องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ปอ(สถานท่ีกลาง) 

2 30,000.00 30,000.00 

รวม 32,371,240.15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
      

ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ล าภ ู

“ต ำบลน่ำอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลำกหลำย เศรษฐกิจพอเพียงก้ำวหน้ำ สู่สังคมสนัติสขุ” 
ข. เป้ำประสงค์ ของอบต.ล าภู 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบลได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. การจัดการด้านสวัสดิการสังคม  การศึกษา กีฬา นันทนาการ  และด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีอาชีพ 
รายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืน 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. หมู่บ้าน ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น ประชาชนในพื้นท่ี
คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และมีจิตส านึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้ชุมชนน่าอยู่ 

6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดีงามไห้คงไว้สืบไป รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และท านุบ ารุงศาสนาให้คงอยู่ 

7. บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของอบต.ล าภูได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ 
   ดังนี้ 
       ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       2. แผนงานเคหะและชุมชน 
       3. แผนงานการเกษตร 

       ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



 

       1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
       2. แผนงานการศึกษา 
       3. แผนงานสาธารณสุข 
       4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
       5. แผนงานเคหะและชุมชน 
       6. แผนงานงบกลาง 
       7. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

        ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
       1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
       2. แผนงานงบกลาง 
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        ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและการท่องเที่ยว 
        1. แผนงานการเกษตร   

        ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
        2. แผนงานการเกษตร  

        ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ         
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 

        ด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 

ง. กำรวำงแผน 
     อบต.ล าภู ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต่อไป 
    อบต.ล าภู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำ
ณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
 



 

1.ด้านโครงสร้าง    
พื้นฐาน 

15 21,679,500 11 31,975,00
0 

53 113,035,40
0 

94 146,599,400 98 171,911,500 

2.ด้านการพัฒนา
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

27 20,514,941 29 21,819,74
0 

34 22,881,940 37 24,552,740 37 25,392,740 

3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

8 1,774,000 8 1,774,000 9 2,168,800 10 2,368,800 10 2,368,800 

4.การพัฒนาด้าน
การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การท้องเท่ียว 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม 

2 100,000 2 100,000 6 290,000 5 190,000 6 290,000 
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ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
 

6.การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 602,500 11 1,770,000 13 675,000 19 5,305,000 18 4,105,000 

7.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

11 2,953,900 13 3,622,000 9 1,284,500 12 2,184,500 9 1,284,500 

รวม 76 47,654,841 75 61,090,740 125 140,365,640 178 181,230,440 179 205,382,540 

 
จ. กำรจัดท ำงบประมำณ 

ผู้บริหารอบต.ล าภู ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีจ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 65  โครงการ  งบประมาณ  32,914,792.40  บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 6,842,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 28 23,739,716 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย      

5 970,576.40 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว 

- - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 140,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 278,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 7 944,500 

รวม 65 32,914,792.40 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ล าภู มีดังนี้ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
แบบมีฝาปดิสายล าภ-ูโคก
ดก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 

670,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อช่วยแก้ปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่
ของประชาชน โดย
ช่วยให้น้ าระบายได้
ดีขึ้นช่วยลดปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาปดิ สาย
ท าเนียบ-รามา (ต่อเนื่อง ) 
หมู่ที่ 6 

670,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) 



 

3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองไทร-บ้านทุ่ง หมู่ที่ 1 

330,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไป-มา 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) 

4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เขากง-ทุ่งขนุน (ต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 3 

400,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ไหล่ทางกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 
1,125.00 เมตร 
พร้อมวางท่อบ่อพัก 
(2 ข้างถนน) (ตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด) 

5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติก พร้อมยกระดับ 
สายล าภู - โคกโก หมู่ที่ 4 

1,450,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ยกระดับเฉลีย่ 0.70 
เมตร (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
ก าหนด) 

6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเสรมิผิวลาดยาง
ทับ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบาเละฮีเล หมู่ที่ 5 

720,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 850.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกพร้อม
ยกระดับถนน สายหลัง
ส านักงานประปา หมู่ที่ 8 

400,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไป-มา 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 367.00 เมตร 
ยกระดับเฉลีย่ 0.80 
เมตร (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
ก าหนด) 

8 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 

670,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อช่วยแก้ปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่

กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 



 

แบบมีฝาปดิ สายทุ่งงาย-
ปลักชิด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 9 

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ของประชาชน โดย
ช่วยให้น้ าระบายได้
ดขีึ้นช่วยลดปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) 

9 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาปดิ ซอยทุเรยีน
นก 5 (ข้างมัสยิด) หมู่ที่ 
10 

290,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อช่วยเร่งระบาย
น้ าออกจากหมู่บ้าน
ได้อย่างรวดเร็วและ
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) 

10 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บาโง ซอย 7 หมู่ที่ 11 

400,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 108.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบแปลนที ่
อบต.ก าหนด) 

11 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาปดิ สายกาเสาะ 
- จาหลง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 
7 

670,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 

กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) 

12 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสะพานสลิง 
(เดิม) หมู่ที่ 10 

250,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ประชาชนมีถนนท่ี
ได้มาตรฐานไว้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมแปรรูป
ผลิตภณัฑ์การเกษตร 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 

เพื่อให้ความรู้และ
สร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนในต าบล
ล าภ ู



 

ส านักงานปลัด อบต. ประชาชน 
14 ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การสานตะกร้าด้วยเชือก
พลาสติก 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และ
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในต าบล
ล าภ ู

15 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการงานของดี ณ ล า
ภู 

50,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนใน
ต าบลล าภ ู-เพื่อ
ส่งเสริมให้อาหาร
พื้นบ้านเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย  
-เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวของต าบล
ล าภ ู

ประชาชนในต าบล
ล าภ ู

16 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสามวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งภายใน
ครอบครัวและ
ชุมชน  
2.เพื่อสร้างความรัก
สามัคค ี

ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยในต าบลล าภ ู

17 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่บ้าน 
และผูด้้อยโอกาส 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ กลุ่มแม่บา้น 
ผู้ด้อยโอกาส ได้
เรียนรูฝ้ึกปฏิบตัิ 
และเพื่อเป็น
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสรมิ สรา้งรายได้
ให้กับครอบครัว 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
แม่บ้าน ผุ้ด้อย
โอกาส ในต าบล 

18 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเยาวชน
ไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด 

15,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
เด็กและเยาวชน
รู้เท่าทันภัยยาเสพ
ติด  
๒.เพื่อเป็นการ
สนองนโยบายของ
รัฐบาลในการ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 30 คน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

19 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

71,500.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดใหห้มดไป
ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

เยาชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

20 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 130,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลล าภ ู

21 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1,789,216.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

5 โรงเรียนในพื้นที่ 
นักเรียนในต าบลล า
ภู และ ศพด.อบต.
ล าภ ู

22 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการหนูน้อยท่องโลก
กว้าง 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
และครผูู้ดูแลเด็กได้
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กและผู้ปกครอง
เด็กศพด.อบต.ล าภ ู

23 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสายใยรักสู่รั้ว 
ศพด. 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจในการ
ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาความรู้
ให้เหมาะสมกับวัย 

ผู้ปกครองของเด็ก
ในศพด. 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

24 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

473,800.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1.เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 
ส าหรับเด็กใน 
ศพด. 2.เพื่อจ่าย
เป็นค่าสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับ ศพด. 64 
คน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน, 
ค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือ
เรียน,อุปกรณ ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,กิจกรรม
พัฒนานักเรียน,สื่อ
การเรยีน เชิง
สัญลักษณ์ของความ
เป็นชาต ิ

25 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียนใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 

3,280,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารทานตาม
หลักโภชนาการ 

5 โรงเรียนในพื้นที ่

26 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
สุขภาพ หลีกเลี่ยง
ภาวะเสี่ยงโรค
น าไปสู่การมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี
ทั้งร่างกายจิตใจ 

ผู้สูงอายุ ในต าบลล า
ภู 

27 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการนวัตรกรรมเพื่อ
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในต าบลล าภู ใช้
ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นที่หาได้ง่าย

ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
ในต าบลล าภ ู



 

ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน  
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนในต าบล
ล าภู ช่วย กันรักษา
ความสะอาด
บ้านเรือนและ
ชุมชน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

28 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่

73,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
สามารถเข้าถึง
บริการทางด้าน
สาธารณสุข 

ผู้สูงอาย,ุผู้พิการ,ผุ้
ป่วยเอดส ์ในต าบล
ล าภู 11 หมู่บ้าน 

29 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 

73,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการ
ดูแลเด็กเล็กใหม้ี
พัฒนาการตามวัย 

ผู้ปกครองและเด็ก
ในต าบลล าภู 11 
หมู่บ้าน 

30 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 

74,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนและ
เยาวชนในการ
สุขาภิบาลขั้น
พื้นฐานในครัวเรือน 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลล า
ภู 11 หมู่บ้าน 

31 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

50,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนัข
บ้า 

ในพื้นที่ต าบลล าภ ู

32 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลล าภ ู

- ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง รู้
รักสามคัค ี

ประชาชน เยาวชน
ในพื้นที่ต าบล โดย
จัดการแข่งขันกีฬา
ระดับต าบล 



 

33 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาครอบครัว 
ศพด.ล าภ ู

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กรู้จัก
ความสามัคคี รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย และมี
สุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กในศพด.และ
ผู้ปกครอง 

34 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
สัมพันธ์ 

- ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ
ให้กับเด็กในพ้ืนท่ี 

เด็กในต าบลล าภ ู
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

35 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การ
สงเคราะห์และ
สวัสดิการแก่ผูป้่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
ล าภ ู

36 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,890,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การ
สงเคราะห์และ
สวัสดิการแก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลล าภ ู

37 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,619,200.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้คน
พิการมีรายได้ใน
การเลีย้งชีพ 

คนพิการในต าบลล า
ภู 

38 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

380,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
กองทุนสวัสดิการที่
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลล าภ ู

39 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
ล าภ ู

380,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

๑.เพื่อการ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.ล าภ ู



 

ในต าบล ๒.เพื่อ
ต้องการให้
ประชาชนรู้จักดูแล
รักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

40 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,011,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
ล าภ ู

41 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินอบต. 
ล าภ ู

658,800.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
ทางการเพทย์
ฉุกเฉินตลอด 24 
ช่ัวโมง 

พื้นที่ต าบลล าภูและ
บริเวณใกล้เคียง 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

101,776.40 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรม
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทักษะ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
เพื่อเป็นก าลัง
สนับสนุนแก่
หน่วยงานของรัฐ 
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลล าภ ู

43 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ

เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลล า



 

รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ธารณภัย ส านักงานปลัด อบต. พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แก่
เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ล าภู และเจ้าหน้าท่ี
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ภู เจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

44 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้นและการ
อพยพหนีไฟ 

50,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ให้มีความรูเ้รื่องการ
ดับเพลิงเบื้องต้น
และการอพยพหนี
ไฟ 

เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลล าภ ู

45 ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภ ู

150,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจดัการสา
ธารณภัยเบื้องต้น -
เพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกู้ภัย
ในภาวะฉุกเฉินให้
เป็นระบบ -เพื่อ
สนับสนุนให้
โครงการจติอาสา
พระราชทานใน
ระดับพื้นท่ีให้มี
ความเข้มแข็ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลล าภู 50 คน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

46 ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน No foam No 
plastic 

50,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึง
สถานการณ์โลก
ร้อนในปัจจุบัน  
2.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมี
จิตส านึกรักษ์โลก

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลล าภู จ านวน 
11 หมู่บ้าน 



 

รักษ์สิ่งแวดล้อม  
3.เพื่อให้ประชาชน
เห็นถึงปํญหาของ
การใช้โฟม และ
พลาสติก  
4.เพื่อส่งเสรมิการ
น าขยะกลับมาใช้
ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ และเพิ่ม
มูลค่า 

47 ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอากาศด ีชีวีมีสุข 30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่เกิดความ
เข้าใจในการ
ป้องกันตนจาก
มลภาวะทางอากาศ
อย่างถูกวิธี      
2.สร้างเครือข่าย
เฝ้าเป็นพิษในชุมชน 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลล าภ ู

48 ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์หน้าดิน 
และแหล่งน้ าในพ้ืนท่ี
ต าบลล าภ ู

30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

หน้าดินตามแหล่ง
น้ าในพ้ืนท่ีต าบล  
ล าภ ู

49 ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์คลอง
ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ต าบลล าภ ู

30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่ออนุรักษ์
คุณภาพน้ าคลอง
ตามธรรมชาติให้
สามารถใช้ในการ
บริโภคใน
ชีวิตประจ าวันได ้ 
2.สร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังการทิ้ง
ขยะ/ปล่อยน้ าเสีย
ลงแหล่งน้ า 

คลองตามธรรมชาติ
ในพื้นที่ต าบลล าภ ู
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม โครงการรดน้ าผู้สูงอาย ุ 20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อเป็นการสบืสาน ผู้สูงอายุและ



 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในต าบล
ล าภ ู

51 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันลอยกระทง 120,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให้คง
อยู่สืบไป 

พื้นที่ต าบลล าภ ู

52 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอาซรูอสัมพันธ์ 50,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

ปีละ 1 กิจกรรม 

53 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันสารทเดือนสิบ 40,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงาน 1 ครั้ง 

54 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเดือนถือศีลอด 3,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

มัสยดิ 9 แห่ง 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

55 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์ศลิปะ
พื้นบ้าน (สีละ) 

0.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปีละ 1 กิจกรรม 

56 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
ศาสนา และท านุ
บ ารุงให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในต าบล
ล าภ ู

57 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีชักพระ 20,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

ปีละ 1 กิจกรรม 

58 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

15,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

ปีละ 1 ครั้ง 

59 ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

450,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา จนท.
อบต. ได้น าความรู้
ประสบการณ์ ท่ี
ได้มาพัฒนาตนเอง
และองค์กร 

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง
และแกนน าชุมชน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

60 ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ ต าบล
และแผนชุมชน 

5,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ อบต.  
2.เพื่อรับทราบ
ข้อมูลสภาพปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและ
ข้อมูลการพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้องมาบรรจไุว้
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
ล าภู หมู่ที่ 1 - 11 

61 ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบจัดเก็บรายได ้

7,500.00 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่อกระตุ้นการเสีย
ภาษีของผู้ที่อยู่ใน
ข่ายต้องช าระภาษี
ค้างปี ปีปัจจุบัน
และปีท่ีค้างช าระ
และ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
ของ อบต. 

ผู้ที่อยู่ในข่ายต้อง
ช าระภาษ ี

62 ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการประชาสมัพันธ์
กิจกรรม อบต. 

80,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
อบต.ที่ได้
ด าเนินการในแต่ละ
ปีให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ 

จัดประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบต. อาทิ
เช่น จัดท าแผ่นพับ 
วารสาร 



 

63 ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจดังานวันส าคญั
ของทางราชการ 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อธ ารงค์ไว้ซึ่ง
สถาบัน ชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมวันรัฐพิธี
ตามที่ทางราชการได้
ก าหนดไว ้

64 ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

342,000.00 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

-เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของ อบต.ใน
การจัดเก็บภาษีได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง  
-เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษี มีระบบท่ี
แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 

11 หมู่บ้าน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

65 ด้านการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

40,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ.เมือง 
จ.นราธิวาส ท า
หน้าท่ีเป็นสื่อกลาง
การประสานงาน
ราชการ การให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อนไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได ้

อุดหนุน อบต.บาง
ปอ ในการ
บริหารงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.เมือง จ.
นราธิวาส ซึ่งมีท่ีตั้ง 
ณ สนง.ส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น   
อ.เมืองนราธิวาส 
ที่ว่าการ อ.เมือง
นราธิวาส โดย
ท้องถิ่น อ.เมือง
นราธิวาส 

 

ฉ. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     อบต.ล าภู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จ านวนเงิน  32,328,292 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
29 โครงการ จ านวนเงิน 23,559,239 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่าย 



 

ลงนามสัญญา งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 6,658,000.00   
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15 21,853,784.54 15 21,587,763.78 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4 907,680.40 4 862,680.40 

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

- - - - 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 28,850.00 1 28,850.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมืปัญญาท้องถิ่น 4 200,755.00 4 200,755.00 
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 5 879,190.00 5 879,190.00 

รวม 41 30,528,259.94 29 23,559,239.18 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ล าภู ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตำม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด 
สายล าภ-ูโคกโก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 
ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

670,000.00 666,000.00 0.00 4,000.00 

2 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปดิ
สายท าเนียบ - รามา (ต่อเนื่อง) หมู่
ที่ 6 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

670,000.00 666,000.00 0.00 4,000.00 

3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายคลองไทร-บ้านทุ่ง 

330,000.00 314,000.00 0.00 16,000.00 



 

หมู่ที่ 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

4 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีต
เสรมิเหล็กสายเขากง-ทุ่งขนุน 
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ต าบลล าภู 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

400,000.00 383,000.00 0.00 17,000.00 

5.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติก พร้อมยกระดับ 
สายล าภู - โคกโก หมู่ที่ 4 ต าบลล า
ภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

1,450,000.00 1,440,000.00 0.00 10,000.00 

6.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสรมิผิวลาดยางทับ 
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาเละฮเีล 
หมู่ที่ 5 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

720,000.00 635,000.00 0.00 85,000.00 

7.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับ
ถนน สายหลังส านักงานประปา 
หมู่ที่ 8 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 

8.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด 
สายทุ่งงาย-ปลักชิด (ต่อเนื่อง) หมู่
ที่ 9 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

670,000.00 666,000.00 0.00 4,000.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตำม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่าย คงเหลือ 

9.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด 
ซอยทุเรียนนก 5 (ข้างมัสยดิ) หมู่
ที่ 10 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

290,000.00 263,000.00 0.00 27,000.00 

10.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบาโง ซอย 7 หมู่
ที่ 11 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 

322,000.00 309,000.00 0.00 13,000.00 



 

จังหวัดนราธิวาส 
11.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด 
สายกาเสาะ-จาหลง (ต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 7 ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

670,000.00 666,000.00 0.00 4,000.00 

12.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
สะพานสลิง (เดิม) หมู่ท่ี 10 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 

13.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
สานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก 

20,000.00 19,687.00 19,687.00 313.00 

14.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต โครงการฝึกอบรมอาชีพผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ แม่บ้าน และ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000.00 18,605.00 18,605.00 1,395.00 

15.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 130,000.00 128,464.00 128,464.00 1,536.00 
16.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,789,216.00 1,596,038.54 1,330,017.78 193,177.46 
17.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
473,800.00 358,170.00 358,170.00 115,630.00 

18.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,280,000.00 3,144,000.00 3,144,000.00 136,000.00 
19.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจ

ผู้สูงอาย ุ
30,000.00 23,750.00 23,750.00 6,250.00 

20.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และเด็ก 

73,000.00 72,780.00 72,780.00 220.00 

21.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

50,000.00 49,990.00 49,990.00 10.00 

22.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000.00 148,000.00 148,000.00 32,000.00 
23.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,890,000.00 10,632,500.00 10,632,500.00 257,500.00 
24.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,619,200.00 3,120,800.00 3,120,800.00 498,400.00 
25.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต รายจ่ายตามข้อผูกพัน 380,000.00 350,000.00 350,000.00 30,000.00 
26.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต รายจ่ายตามข้อผูกพัน 380,000.00 350,000.00 350,000.00 30,000.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตำม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่าย คงเหลือ 

27.  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

2,011,000.00 1,841,000.00 1,841,000.00 170,000.00 



 

ส่วนท้องถิ่น 
28.  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/

สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.ล าภ ู

658,800.00 619,203.00 574,203.00 39,597.00 

29.  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

101,776.40 93,646.40 93,646.40 8,130.00 

30.  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้นและอพยพหนไีฟ 

50,000.00 45,525.00 45,525.00 4,475.00 

31.  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภ ู

150,000.00 149,306.00 149,306.00 694.00 

32.  ด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
No foam No plastic 

50,000.00 
 

28,850.00 28,850.00 21,150.00 

33.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมืปญัญาท้องถิ่น 

โครงการวันลอยกระทง 120,000.00 114,021.00 114,021.00 5,979.00 

34.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมืปญัญาท้องถิ่น 

โครงการอาซรูอสัมพันธ์ 50,000.00 46,230.00 46,230.00 3,770.00 

35.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมืปญัญาท้องถิ่น 

โครงการวันสารทเดือนสิบ 40,000.00 21,100.00 21,100.00 18,900.00 

36.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมืปญัญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีชักพระ 20,000.00 19,404.00 19,404.00 596.00 

37.  ด้านการบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บรหิาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

450,000.00 449,690.00 449,690.00 310.00 

38.  ด้านการบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บรายได ้

7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 

39.  ด้านการบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการประชาสมัพันธ์กิจกรรม 
อบต. 

80,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

40.  ด้านการบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

342,000.00 342,000.00 342,000.00 0.00 

41.  ด้านการบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

อบต.ล าภู เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนาม เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

53 113,035,400.00 12 6,842,000.00 12 6,658,000.00   

2.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

34 22,881,940.00 28 23,739,716.00 15 21,853,784.54 15 21,587,763.78 

3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

9 2,168,800.00 5 970,576.40 4 907,680.40 4 862,680.40 

4.ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

1 30,000.00 - -     

5.ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 290,000.00 4 140,000.00 1 28,850.00 1 28,850.00 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมื
ปัญญาท้องถิ่น 

13 675,000.00 9 278,000.00 4 200,755.00 4 200,755.00 

7.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

9 1,284,500.00 7 944,500.00 5 879,190.00 5 879,190.00 

รวม 125 140,365,640.00 65 32,914,792.40 41 30,528,259.94 29 23,559,239.18 
 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 

 
   
 
 
 



 

 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และผลส าเร็จตามโครงการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 * ด าเนินการได้จ านวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.64 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
   ปีงบประมาณ 2563  งบประมาณเบิกจ่าย    จ านวนเงิน  กันเงินงบประมาณ บาท                
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน  
            * ด าเนินการได้จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.12 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
   ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย  จ านวนเงิน  21,587,763.78 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 * ด าเนินการได้จ านวน   4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
   ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณเบิกจ่าย  จ านวนเงิน  862,680.40 
บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
 * ด าเนินการได้จ านวน   -  โครงการ คิดเป็นร้อยละ -  ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
 ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย   จ านวนเงิน  -  บาท   
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 * ด าเนินการได้จ านวน   1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67  ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
   ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย    จ านวนเงิน   28,850. บาท  
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          * ด าเนินการได้จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ     
          ปีงบประมาณ 2563     งบประมาณเบิกจ่าย   จ านวนเงิน  200,755. บาท 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
 * ด าเนินการได้จ านวน  5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
          ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณเบิกจ่าย   จ านวนเงิน 879,190.  
จากการวิเคราะห์ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ สรุปว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) จ านวนโครงการ 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.08 ของโครงการที่



 

บรรจุในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคิดเป็นร้อยละ 32.80 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมหรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เช่น 
ถนนดิน ลูกรัง หินคลุก ลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้ต าบลล าภูมีระบบการคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้ง
ต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีความสะดวกได้มาตรฐานการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน เกษตรกรสามารเดินทางไปท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชากรในวัยแรงงาน  (18-60ปี)  ที่มีงานท าและมีรายได้ 
ประชากรที่ด้อยโอกาส (คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์) ที่ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น เด็กที่ผ่านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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ภาคบังคับ ผู้ติดยาเสพติดลดลง ประชาชนในต าบลล าภูออกก าลังกายเพ่ิมมากข้ึน ประชากรในพื้นที่ต าบลล าภู 
ได้รับการป้องกันจากโรคติดต่อ ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่อาเซียน 
 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลล าภู เข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับอุบัติเหตุ อปพร.มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน/พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
 4.การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีศูนย์กลางใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร และเป็นเวทีชาวบ้านเพ่ือ  การวางแผนพัฒนา 
ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ มีรายได้จากจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ิมขึ้น ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐมีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการปลูกหญ้าแฝก และความส าคัญของหญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดิน 
 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้
ร่วมกันปลูกป่าในต าบลและร่วมกันดูแลรักษา พัฒนาความสะอาดในต าบลล าภู 11 หมู่บ้านพัฒนาคุณภาพ
สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เข้าใจถึงวิธีการก าจัดให้ถูกต้องและ รู้จักใช้พลังงานทดแทน 
 6.การพัฒนา   ด้านการศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี สืบสานจารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมในการพัฒนา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ โบราณวัตถุ และโบราณสถานในท้องถิ่น เด็ก เยาวชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรม มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ       



 

1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 1.3.1 เป้าหมายการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค (ถนน) ได้มาตรฐาน ประชาชน
สามารถสัญจร และใช้เส้นทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และใช้เส้นทางในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างการ
กระจายสินค้าของท้องถิ่นให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 
 1.3.2 เป้าหมายให้ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้ านสวัสดิการสังคม กีฬา 
นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะ    
ยาเสพติดของต าบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพคน ในด้านการเสริมสร้างให้มีอาชีพและรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ ,ด้าน
สวัสดิการสังคม เกี่ยวกับเด็กผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ 
 1.3.3 เป้าหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน โดยเน้นความปลอดภัยช่วงเทศกาลรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย ,ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพใน  มีการฝึกทบทวน อบรม อพปร.เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การท างาน 
 
 

- 50 - 

 1.3.4 เป้าหมายการส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว ในท้องถิ่น อย่างมั่นคง
และยั่งยืน  สู่ประชาคมอาเซียน จัดท าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการลงทุน ผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยให้ชุมชน
เป็นคนเสนอความคิด จัดการและบริหาร  
 1 .3 .5  เป้ าหมายการพัฒ นาระบบการจั ดการขยะ น้ า เสี ย  สิ่ งปฏิ กู ล  ตลอดทั้ งอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  จัดกิจกรรม/โครงการ จัดซื้อถังขยะ เพ่ือการ
ก าจัดขยะในชุมชนให้ความรู้ เรื่องการก าจัดขยะ คัดแยกขยะตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการ ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน   
 1.3.6 เป้าหมายการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โดยกิจการด้าน สืบสาน
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน จะมีประชาชนให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของคนในชุมชน 
 1.3.7เป้าหมายการบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการจัดท ากิจกรรม/โครงการ อบรม สมาชิก บุคลากรในหน่วยงาน 
ให้มีความเข้าใจ กฎหมาย ภารกิจหน้าที่ /รับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.4  ผลส าเร็จที่ได้ 
 ในการประเมินครั้งนี้ พบว่า โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่หรือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นโครงการ
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้ านสวัสดิการสังคม กีฬา 



 

นันทนาการการศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดของต าบลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การด าเนินการก็
จะปรากฏตัวชี้วัดที่วัดได้เป็นรูปธรรมคือจ านวน ถนน ที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จพ้ืนที่บริการขยายเขตไฟฟ้า และ
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น  มีการจ้างงานและประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนกิจกรรมที่
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  
 
2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต          
 2.1  ผลกระทบสู่อนาคต 

การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 การวางแผนพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่ างยิ่ง  ทั้งนี้ เนื่องจาก
แผนพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนพัฒนาจึง
เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุ
ถึงสภาพการณ์นั้น  การจัดท าแผนพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบ 
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ด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง      

 2.2 ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีความสอดคล้องกัน   
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และค านึงถึง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3) เร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 4) พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องด าเนินการ เพ่ือลด
การเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
  



 

3. ข้อเสนอแนะในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.ล ำภู 
 
1............................................................................................................................ .............................................. 
 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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