
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/โอน/ 

เปล่ียนแปลง 

งบประมาณ 
ท่ีใช้จริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. สายล าภู – โคกโก 

(ช่วงท่ี ๕) หมู่ท่ี ๒ 
ข้อบัญญัติ 691,000.๐๐ 691,000.๐๐ 

๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. สายทุ่ง – โคกโก  
(ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๓ 

ข้อบัญญัติ 691,000.๐๐ 691,000.๐๐ 

๓ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. สายท าเนียบ – 
รามา  (ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๖ 

ข้อบัญญัติ 691,000.๐๐ 691,000.๐๐ 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสยาม -ส่ีเลนบายพาส 
(ช่วงท่ี ๓) หมู่ท่ี ๙ 

ข้อบัญญัติ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านไร่ (ช่วงท่ี ๒) 
หมู่ท่ี ๔ 

ข้อบัญญัติ ๖๓๕,๘๐๐.๐๐ ๕๗๓,๐๐๐.๐๐ 

๖ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ข้อบัญญัติ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๔๙,๕๗๐.๑๖ 
รวม ๖ โครงการ ๓,๗๔๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๕๖,๕๗๐.๑๖ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๗ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสตรีต าบลล าภู 

กิจกรรมฝึกอบรมท าพานขันหมาก 
ข้อบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๔๖๒.๐๐ 

๘ โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ข้อบัญญัติ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๙ โครงการอบรมเยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ข้อบัญญัติ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๙๕๐.๐๐ 

๑๐ อาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ ๑,๖๑๓,๔๔๑.๐๐ ๑,๖๑๓,๔๓๘.๐๔ 
๑๑ อาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ ๓,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ 
๑๒ โครงการสานฝันครัวพื้นบ้านอาหารสู่สากล ข้อบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๓ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ 
๑๔ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ ๑๐,๔๓๐,๔๐๐.๐๐ ๙,๘๕๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๕ เบ้ียยังชีพผู้พิการ ข้อบัญญัติ ๓,๑๓๙,๒๐๐.๐๐ ๒,๙๐๐,๘๐๐.๐๐ 
๑๖ เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ล าภู ข้อบัญญัติ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ ๓๒๓,๔๐๐.๐๐ ๓๒๓,๔๐๐.๐๐ 
๑๘ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๒๒๐.๐๐ 
๑๙ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๙,๙๙๔.๐๐ 

รวม ๑๓ โครงการ ๑๙,๕๐๕,๔๔๑.๐๐ ๑๖,๒๖๓,๗๓๖.๐๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๒๐ โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ข้อบัญญัติ ๕๘๔,๐๐๐.๐๐ ๕๐๑,๐๐๐.๐๐ 
๒๑ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ข้อบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๒๐๐.๐๐ 

รวม ๒ โครงการ ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ ๕๓๐,๒๐๐.๐๐ 
 



-๒- 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/โอน/ 

เปล่ียนแปลง 

งบประมาณ 
ท่ีใช้จริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๒ โครงการอนุรักษ์มรดกไทย ข้อบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๔๐๐.๐๐ 
๒๓ โครงการอาซูรอสัมพันธ ์ ข้อบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๗๘๐.๐๐ 
๒๔ โครงการเดือนถือศีลอด ข้อบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๙,๔๐๐.๐๐ 

รวม ๓ โครงการ ๒๐๐,๐๐.๐๐ ๑๙๔,๕๘๐.๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๕ โครงการเพิ่มประสิมธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ ข้อบัญญัติ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ 
๒๖ โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบต. ข้อบัญญัติ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๗,๕๐๐.๐๐ 
๒๗ โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี ข้อบัญญัติ ๑๔,๓๕๐.๐๐ ๑๓,๘๐๐.๐๐ 
๒๘ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้อบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๙ โครงการถมดินหลังท่ีท าการ อบต.ล าภู ม.๗ ข้อบัญญัติ ๓๕๓,๙๐๐.๐๐ ๓๕๑,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๕ โครงการ ๔๘๓,๒๕๐.๐๐ ๔๖๙,๘๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๒๙  โครงการ ๒๔,๕๕๑,๔๙๑.๐๐ ๒๑,๑๑๔,๘๘๖.๒๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. สายทุ่ง – โคกโก  (ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๓ 

 

- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. สายท าเนียบ – รามา  (ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๖ 

 

 

 

 



- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสยาม -ส่ีเลนบายพาส (ช่วงท่ี ๓) หมู่ท่ี ๙ 

 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านไร่ (ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๔ 

 

 

 

 



- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสตรีต าบลล าภูกิจกรรมฝึกอบรมท าพานขันหมาก 

 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

 



- โครงการอบรมเยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

 

- โครงการสานฝันครัวพื้นบ้านอาหารสู่สากล 

 

 

 

 

 



- โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 

- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 



- โครงการอนุรักษ์มรดกไทย 

 

- โครงการอาซูรอสัมพันธ ์

 

 

 

 

 



- โครงการเดือนถือศีลอด 

 

- โครงการถมดินหลังท่ีท าการ อบต.ล าภู ม.๗ 

 

 

 


