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อ ำเภอรือเสำะ จงัหวดันรำธิวำส 

 



ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย    ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด ำเนนิกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำม

ระเบียบนี ้ โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร  ดังนี้  

                   (๑)  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่

ด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่น   

                   (๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 

เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน  และระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  

ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง

แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้อง

ด ำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไข

แผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น”   
   

  ดังนัน้  เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  จึงได้ด ำเนินกำร

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพื่อให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน  

โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปี

งบประมำณนั้น  และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลลำโละให้มคีวำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  มกีำรประสำนและบูรณำกำร กำรท ำงำนกับหน่วยงำนและ

กำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้ กำรติดตำมประเมินผลเมื่อ

สิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลลำโละ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ฉบับนี้ จะสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละและผูท้ี่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงด ี  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  1  บทน ำ 
 

1.1 บทน ำ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดแผนพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก ำหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จัดท ำ

แผนกำรด ำเนินงำนใหแ้ล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณรำยจำ่ยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม (จ่ำยขำดเงินสะสม) ส ำหรับแผนกำร

ด ำเนนิงำนนั้นมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่

ด ำเนนิกำรจรงิทั้งหมดในพื้นที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น 

มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหนว่ยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/

โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรตดิตำมประเมินผลเมื่อสิน้ปีมีควำมสะดวกมำกขึ้นอกีด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  1. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ทั้งหมดที่ด ำเนินกำรจริง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในพืน้ที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

  2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อ

ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

  3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำร

ในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะ

มีที่มำจำก 

   3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงนิอุดหนุนที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 

   3.2 โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำร

จ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น 

   3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่

ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี) 

   3.4 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือ

หน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้

รวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่มี

ลักษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพื้นที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร/กิจกรรมกำร

พัฒนำที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรอือำจสอบถำมไปยังหนว่ยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   3.5 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำ

จะเกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่   
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1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร

ด ำเนนิงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนีโ้ดยมีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 

  1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่

ด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 

เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงนอ้ยสำมสิบวัน 

  3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำร

จำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพื้นที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ

ของผู้บริหำรท้องถิ่น 

 1.4 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 

  ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน /โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำน

รำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ

ภำยใน 31 วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน /โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำน

รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 

  ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 

 
 

/ส่วนที่ 1... 
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  ส่วนที่ 1 บทน ำ 

  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทน ำ 

- วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

- ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

- ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

  ส่วนที่ 2 บัญชโีครงกำร/กิจกรรม 

  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 

แบบ ผด.01  เป็นแบบบัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ แผนกำร 

ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด 

หนว่ยงำนรับผดิชอบ 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด.01 นี ้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร ์  

แผนงำน  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  รำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร  กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร

ทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ  ต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว 

จะต้องรวมผลทุกครั้ง พร้อมทั้งรวมผลในภำพรวมของโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมดดว้ย  

กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด    ผลของกำรคิดเป็นรอ้ยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด และกำรคิดเป็นรอ้ยละของงบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นรอ้ยละรอ้ยเสมอ  
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด.02) 

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับที่/

โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท) /สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิน้สุดเดือนกันยำยนของปีถัดไป 

เรียกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลำคม 2563 – เดือนกันยำยน 2564) 

 

 

 

 

/ ประโยชน์… 
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1.5 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีควำมชัดเจน 

ในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  

2. มีควำมสะดวกในกำรตดิตำมประเมินผลกำรน ำแผนปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ไปปฏิบัติ  

มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ 

3. เพื่อให้กำรใชจ้ำ่ยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 4. ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณที่ตอ้งจ่ำยจริงในแต่ละปี 

 5. สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 6. สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะหป์ัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ 

ตำมงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 ได้อย่ำงถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 



 
 

 

 

บัญชีสรุปจ ำนวน 

โครงกำร/กิจกรรม (ผด.01) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/

งบประมำณ (ผด.0๒) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับ 

ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำม 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น (ผด.0๒/1) 

 

 

 



 
 
 

 

ภำคผนวก 
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สว่นที ่๒ 
บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ  อ ำเภอรอืเสำะ  จงัหวดันรำธวิำส 

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนิกำร 

คดิเปน็ร้อยละของ

โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

ร้อยละของ

งบประมำณ 
หนว่ยด ำเนนิกำร 

๑.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นโครงกำรสรำ้งพืน้ฐำน 

๑.๑  แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ กอ่สร้ำง บุกเบิก ปรับปรุง บ ำรุงรักษำทำงคมนำคม 

สะพำน เขื่อน ระบบระบำยน้ ำ 

8 6.89 2,250,000 7.95 กองช่ำง 

๑.๒  แนวทำงกำรพฒันำที ่๒ กอ่สร้ำงปรับปรุงแหลง่น้ ำอุปโภค บริโภค 2 2.72 50,000 1.39 กองช่ำง 

๑.3 แนวทำงกำรพฒันำที ่3 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบจรำจร - - - - - 

๑.4 แนวทำงกำรพฒันำที ่4 จดัให้มีไฟฟำ้และระบบโทรคมนำคมอย่ำงท่ัวถึง - - - - กองช่ำง 

รวม 5 8.62 2,300,000 8.27  

๒.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรสง่เสรมิคณุภำพชวีติ 

๒.๑ แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ สง่เสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพแบบ

ยั่งยืนให้กับประชำชนในท้องถิ่น 

 

2 

 

3.44 

 

250,000 

 

2.59 

 

ส ำนักปลัด 

๒.๒ แนวทำงกำรพฒันำที ่๒ สง่เสริมด้ำนกำรสังคมสงเครำะหแ์ละสวัสดกิำรชุมชนแก่

ผู้ดอ้ยโอกำสทำงสงัคม 

3 5.27 320,000 2.13 ส ำนักปลัด 

๒.๓  แนวทำงกำรพฒันำที ่๓  ส่งเสริมกำรศึกษำทัง้ในและนอกระบบและตำม

อัธยำศัยโดยสนับสนุนให้ประชำชนมสี่วนร่วมในกำรจัดกำรศกึษำ 

22 28.6 9,818,000 62.42 ส่วนกำรศึกษำฯ 

๒.๔ แนวทำงกำรพฒันำที ่๔ สง่เสริมศักยภำพศูนยป์ฏบัิตกิำรตอ่สูเ้พื่อเอำชนะยำเสพ

ติด 

2 2.72 65,000 1.42 ส ำนักปลัด 
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ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนิกำร 

คดิเปน็ร้อยละของ

โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

ร้อยละของ

งบประมำณ 
หนว่ยด ำเนนิกำร 

๒.5  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5  ส่งเสริมดำ้นกำรออกก ำลังกำย กำรกีฬำและ

นันทนำกำร 
2 3.45 350,000 2.22 ส่วนกำรศึกษำฯ 

๒.6 แนวทำงกำรพฒันำที ่6 ส่งเสริมกำรป้องกัน กำรรักษำ ควบคุมโรค ตลอดจน

กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสขุ 
3 5.27 270,000 2.72 ส ำนักปลัด 

2.7 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 7 สง่เสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

เพื่อรองรับเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน 
- - - -  

      

รวม 22 37.94 22,063,000 71.42  

๓.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรจดัระเบยีบชมุชน/สงัคมและกำรรกัษำควำมสงบ

เรยีบรอ้ย   

๓.๑ แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ สง่เสริมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแกป่ระชำชนเกี่ยวกับ

กำรเมอืง กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

๓.๒ แนวทำงกำรพฒันำที ่๒ สง่เสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยตลอดถึงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

3 5.27 230,000 2.46 ส ำนักปลัด  

๓.3 แนวทำงกำรพฒันำที ่3 สง่เสริมให้ผู้น ำศำสนำเข้ำมำมีบทบำทและศักยภำพใน

กำรแก้ปัญหำควำมมั่นคง 

- - - - - 

รวม 3 5.27 230,000 2.46  
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ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนิกำร 

คดิเปน็ร้อยละของ

โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

ร้อยละของ

งบประมำณ 
หนว่ยด ำเนนิกำร 

4. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรวำงแผนกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 

พำณชิยกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว 

4.2 แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ สง่เสริมกำรตลำด กำรค้ำ กำรลงทุน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.2 แนวทำงกำรพฒันำที ่2 สง่เสริมให้ประชำชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 2 2.72 70,000 1.44 ส ำนักปลัด  

รวม 2 2.72 70,000 1.44  

5. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและอนุรกัษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละ

สิง่แวดล้อม 

5.2 แนวทำงกำรพฒันำที ่2 สง่เสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในชุมชนมจีิตส ำนกึในกำร

ร่วมกันอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

2 

 

 

2.72 

 

 

200,000 

 

 

1.64 

 

 

ส ำนักปลัด  

5.2 แนวทำงกำรพฒันำที ่2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมอืง - - - - - 

5.3 แนวทำงกำรพฒันำที ่3 จดัระบบก ำจัดขยะและสิ่งปฏกิูลตลอดจนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 2 2.72 50,000 1.32 ส ำนักปลัด 

5.4 แนวทำงกำรพัฒนำที ่4 สง่เสริมและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทน - - - - - 

รวม 2 3.44 250,000 1.96 - 
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ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนิกำร 

คดิเปน็ร้อยละของ

โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 

งบประมำณ 

ร้อยละของ

งบประมำ

ณ 

หนว่ยด ำเนนิกำร 

6. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นศลิปะ วฒันธรรม จำรตีประเพณแีละภมูิปญัญำทอ้งถิน่ 

6.2 แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ สง่เสริมสนับสนุนและท ำนุบ ำรุงศำสนำ จำรตีประเพณี 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

22 

 

28.97 

 

 

2,262,500 

 

8.14 

 

ส่วนกำรศึกษำฯ 

6.2 แนวทำงกำรพฒันำที ่2 สง่เสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยำวชน

และประชำชน 

2 2.72 400,000 2..55 ส่วนกำรศึกษำฯ 

รวม 22 21.69 2,662,500 21.59  

7. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ดี 

7.2 แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถและคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคลำกรใน

องคก์ร 

 

5 

 

8.62 

 

780,000 

 

4.96 

ทุกส่วน 

 

 

7.2 แนวทำงกำรพฒันำที ่2 พฒันำปรับปรุงจัดหำเคร่ืองมอื เครื่องใชต้ลอดถึงสถำนท่ีในกำร

ปฏบัิตงิำน 

8 23.79 352,300 2.24 ทุกส่วน 

7.3 แนวทำงกำรพฒันำที ่3 สง่เสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำทอ้งถิ่นของประชำชน 3 5.28 214,000 1.66 ส ำนักปลัด 

7.4 แนวทำงกำรพัฒนำที ่6 พฒันำส่งเสริมระบบกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรด ำเนินงำน

ขององค์กรเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน 

- - - - - 

รวม 23 22.42 2,235,300 7.87  

รวมทัง้สิน้ 58 211 25,721,800 200  
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

๑.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นโครงกำรสรำ้งพืน้ฐำน 

๑.๑  แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ กอ่สรำ้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บ ำรงุรกัษำทำงคมนำคม สะพำน เขือ่น ระบบระบำยน้ ำ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอียดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงกำรถมดินกูโบร์พร้อมวำง

ท่อ คสล.หมู่ที่ 3 บ้ำนอีนอ 

เ พื่ อ จ่ ำ ย เ ป็ น ค่ ำ ถ ม ดิ น เ พื่ อ

สำธำรณะประโยชน์  หมู่ที่  3 

ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 20 เมตร ยำว

เฉลี่ย 62 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 

เมตร 

450,000 หมู่ที่ 3   

บ้ำนอนีอ 

ส่วนโยธำ             

2. โครงกำรถมดินพร้อมก่อสร้ำงร้ัว

กูโบร์ หมู่ที่ 7 บ้ำนบริจะ๊ 

เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ำถมดินพ ร้อม

ก่อสร้ำงร้ัวกูโบร์ ขนำดกว้ำง 

7.00 ม. ยำว 54.00 ม. สูง 

1.20 เมตร 

 

583,000 หมู่ที่ 7  

บ้ำนบริจะ๊ 

ส่วนโยธำ             

3. โครงกำรก่อสร้ำง อำคำรเรียน 

ศพด.. 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำร 

ศพด. ขนำดกว้ำง 10.50 ม. 

ยำว 32.00 ม.  

4,032,000 อำคำรหลังเก่ำ ส่วนโยธำ             

4. โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ 

คสล. 

 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงคูระบำย

น้ ำ คสล. ขนำดกว้ำง 0.50 ม.

ยำว 89.00 ม. ลึก 0.50 ม. 

 

414,000 หมู่ที่ 1  

บ้ำนบือแรง 

ส่วนโยธำ             
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

๑.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นโครงกำรสรำ้งพืน้ฐำน 

๑.๑  แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ กอ่สรำ้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บ ำรงุรกัษำทำงคมนำคม สะพำน เขือ่น ระบบระบำยน้ ำ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอียดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำ 

คสล.หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงคูระบำย

น้ ำ คสล. ขนำดกว้ำง 2.00 ม. 

ยำว 125 ม.ลึก 1.00 ม.  

 

599,000 หมู่ที่ 2 

บ้ำนบูเกะนำกอ 

ส่วนโยธำ             

6. โครงกำรก่อสรำ้งคูระบำยน้ ำ 

คสล. หมู่ที่ 9 บ้ำนพงยือติ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงคูระบำย

น้ ำ หมู่ที่ 9  ขนำดกว้ำง 2.00 

ม. ยำว 110 ม.ลึก 2.00 ม. 

 

600,000 หมู่ที่ 9 

บ้ำนพงยือติ 

ส่วนโยธำ             

7. โ ค ร ง ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง ถ น น

คอนกรีตเสรมิเหล็ก(สำยสนำม

ฟุตบอล) หมู่ที่ 4 บ้ำนกูยิ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อส ร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 

4.00 ม. ยำว 130 ม.  หนำ 

0.15 เมตร 

487,000 หมู่ที่ 4 

บ้ำนกูยิ 

ส่วนโยธำ             

8. โ ค ร ง ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง ถ น น

คอนกรีตสำยบือแรง-ตันหยง 

หมู่ที่ 1 บ้ำนบือแรง- 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อส ร้ำงถนน

คอนกรีต สำยบือแรง-ตันหยงหมู่

ที่ 1 ขนำดกว้ำง 4.00 ม. ยำว 

64.00 ม.  หนำ 0.15 เมตร 

240,000 หมู่ที่ 1  

บ้ำนบือแรง 

ส่วนโยธำ             
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

๑.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นโครงกำรสรำ้งพืน้ฐำน 

๑.๑  แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ กอ่สรำ้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บ ำรงุรกัษำทำงคมนำคม สะพำน เขือ่น ระบบระบำยน้ ำ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอียดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โ ค ร ง ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง ถ น น

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยรอบ

อำ่งเก็บน้ ำบำโงห์ หมู่ที่ 8 

 บ้ำนไทยสุข 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อส ร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5.00 

เมตร.  ยำว 54 เมตร.  หนำ 

0.15 เมตร 

253,000 หมู่ที่ 8 

บ้ำนไทยสุข 

ส่วนโยธำ             

10. โครงกำรก่อสรำ้งร้ัวกูโบร์ 

หมู่ที่ 6 บ้ำนไอร์บูโละ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงร้ัวกูโบร์ 

หมู่ที่ 6 ขนำดยำว 100 ม. สูง 

1.70 ม.  

582,000 หมู่ที่ 6 

บ้ำนไอร์บูโละ 

ส่วนโยธำ             

11. โครงกำรบุกเบิกถนนหินคลุก

สำยสนำมฟุตบอล หมู่ที่  5 

บ้ำนลำโละ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบุกเบิกถนนหิน

คลุกสำยสนำมฟุตบอล ขนำด

กว้ำง 5.00 ม. ยำว 650 ม. 

หนำ 0.10 ม. 

552,000 หมู่ที่ 5 

บ้ำนลำโละ  

ส่วนโยธำ             

12. โครงกำรป รับป รุ ง ร้ั วศู น ย์

พัฒนำเด็กเล็ก หมู่ที่ 7  

บ้ำนบริจะ๊ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงร้ัว ศพด. 

ขนำด ยำว 39.90 ม.สูง 1.50 

เมตร 

246,000 หมู่ที่ 7  

บ้ำนบริจะ๊ 

ส่วนโยธำ             
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

๑.  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นโครงกำรสรำ้งพืน้ฐำน 

๑.๑  แนวทำงกำรพฒันำที ่๑ กอ่สรำ้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ บ ำรงุรกัษำทำงคมนำคม สะพำน เขือ่น ระบบระบำยน้ ำ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอียดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13. โครงกำรปรับปรุงถนนเสริมผิว

จรำจรลำดยำงพำรำแอสฟัลท์

ติกคอนก รีตพื้ นที่ ลำนจอด

รถยนต์ภำยในส ำนักงำน อบต.  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนน

เสรมิผิวจรำจรลำดยำงพำรำแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต หนำ 0.05 ม. 

ขนำด ผิ วจรำจร ไม่ น้ อยกว่ ำ 

1,239 ตำรำงเมตร  

531,000 ส ำนักงำน อบต. ส่วนโยธำ             

14. โครงกำรปรับปรุงถนนเสริมผิว

จรำจรลำดยำงพำรำแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1หมู่ที่ 8 

บ้ำนไทยสุข 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนน

เสรมิผิวจรำจรลำดยำงพำรำแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 

4.00 ม. ยำว 680 ม. หนำ 

0.05 ม. 

1,290,000 หมู่ที่ 8 

บ้ำนไทยสุข 

ส่วนโยธำ             

15. โครงกำรปรับปรุงถนนเสริมผิว

จรำจรลำดยำงพำรำแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2หมู่ที่ 8 

บ้ำนไทยสุข 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนน

เสรมิผิวจรำจรลำดยำงพำรำแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 

5.00 ม. ยำว 447 ม. หนำ 

0.05 ม. 

1,051,000 หมู่ที่ 8 

บ้ำนไทยสุข  

ส่วนโยธำ             

16. โครงกำรปรับปรุงถนนเสริมผิว

จรำจรลำดยำงพำรำแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ช่วงที่ 3  หมู่ที่ 8 

บ้ำนไทยสุข 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนน

เสรมิผิวจรำจรลำดยำงพำรำแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 

6.00 ม. ยำว 307 ม. หนำ 

0.05 ม. 

854,000 หมู่ที่ 8  

บ้ำนไทยสุข 

ส่วนโยธำ             
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แนวทำงกำรพฒันำที่ ๒ ก่อสร้ำงปรับปรุงแหล่งน้ ำอุปโภค บริโภค 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17. โ ค ร ง ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

กำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้ม 

 

เพื่อเ ป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำร

อนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ 

  

 

20,000 อำ่งเก็บน้ ำ ส่วนโยธำ             
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

2.ยทุธศำสตรด์ำ้นงำนสง่เสรมิคณุภำพชวีติ 

แนวทำงกำรพฒันำที ่2.2 สง่เสรมิสนบัสนนุกำรสรำ้งงำนสรำ้งอำชพีแบบยัง่ยนืใหก้บัประชำชนในทอ้งถิน่ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18. โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำ

เสพติด 

เพื่ อ เ ป็นค่ำ ใช้จ่ ำยโครงกำร

แข่งขันกีฬำตำ้นยำเสพติด 

220,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  

 

            

19. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรส่งเสริม

อำชีพแก่กลุ่มสตรีในต ำบล

ลำโละ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งเสริม

อำชีพแก่ประชำชนในต ำบล 

ลำโละ 

200,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด 

 

            

 

แนวทำงกำรพฒันำที่ ๒.2 ส่งเสริมงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์และสวสัดกิำรชมุชนแก่ผูด้อ้ยโอกำสทำงสังคม 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20. โครงกำรเนื่องในวันผู้สูงอำยุ เพื่อ เ ป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัด

โครงกำรเนื่องในวันผู้สูงอำยุ

ร่วมกันระลึกถึงผู้สูงอำยุ 

30,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด 

 

            

21. โครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัด

โครงกำรป้องกันยำเสพติด 

 200,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด 

 

         

 

   

22. 

 

โครงกำรฝึกอบรมสัมนำและ

ทัศนศกึษำ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำร

ด ำเนนิโครงกำรฝึกอบรม 

200,000 ก ลุ่ ม ท่ี

เกี่ยวข้อง 

ส ำนักปลัด 
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แนวทำงกำรพฒันำที่ 2.๓ ส่งเสริมกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบตำมอธัยำศยัโดยสนบัสนุนใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในกำรจดักำรศกึษำ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 

 

- เพื่อเล็งเห็นควำมส ำคัญของ

เด็กซึ่งเป็นอนำคตของชำติ 

- เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ของ

เด็กและเยำวชนในต ำบลลำ

โละ 

 200,000 - โรงเรียน

สพฐ.ทุก

แห่ง 

- สนำม

อบต. 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 

       

 

 

 

 

 

     

24. โครงกำรอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมภำคฤดูร้อน 

 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ

จรยิธรรมให้แก่เด็ก 

    50,000 ในประเทศ ส่วน

กำรศึกษำ ฯ 
            

25. ค่ ำ อ ำ หำ ร เ ส ริ ม  ( นม ) 

ให้แกโ่รงเรียนในต ำบล 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยอำหำรเสริม 

(นม) ให้แกโ่รงเรียนในต ำบล 

2,278,363 โรงเรียน 

ในต ำบล 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 

            

26. ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำร

เสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก  

316,592 ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 

          

 

  

27. ค่ำอำหำรเสริม(นม)ศูนย์

อ บ รม เ ด็ ก ก่ อ น เ กณฑ์

ประจ ำมัสยดิ 

 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำร

เสริม (นม) ศูนย์อบรมก่อน

เกณฑ์ 

205,000 ศูนย์อบรม

เ ด็ ก ก่ อ น

เกณฑ์ 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 

            

28. อุดหนุนอำหำรกลำงวัน

ให้แกโ่รงเรียนในต ำบล 

เพื่ อ เ ป็นค่ ำ ใช้จ่ ำยอุดหนุน

อำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียน

ในต ำบล 

 

2,156,000 โรงเรียนใน

ต ำบล 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 
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แนวทำงกำรพฒันำที่ 2.๓ ส่งเสริมกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบตำมอธัยำศยัโดยสนบัสนุนใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในกำรจดักำรศกึษำ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29. ค่ำ ใช้ จ่ ำย ในกำรประกอบ

อำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก  

เ พื่ อ เ ป็ น ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร

ประกอบอำหำรกลำงวันศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก  

48,400 อ บ ต . ล ำ

โละ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 

 

            

30. อุดหนุนอำหำรกลำงวันให้แก่

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจ ำมัสยดิ  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำร

กลำงวันให้แก่ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยดิ 

 

280,000 ศูนย์อบรม

เ ด็ ก ก่ อ น

เ ก ณ ฑ์

ป ร ะ จ ำ

มัสยิด 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 

            

31. อุดหนุนอำหำรกลำงวันแก่

โรงเรียนในต ำบล 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยอุดหนุนอำหำร

กลำงวันในต ำบล 

890,720 โรงเรียนใน

ต ำ บ ล ล ำ

โละ 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 

            

32. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครู

ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

พัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

24,000 ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก  

ส่วน

กำรศึกษำฯ 
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แนวทำงกำรพฒันำที่ 2.๔ ส่งเสริมศกัยภำพศนูยป์ฏบิตักิำรกำรตอ่สูเ้พือ่เอำชนะยำเสพติด 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33. โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร

ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพ

ตดิและผู้ติดเชื้อเอดส์ 

เพื่อ เ ป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัด

โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกัน

แก้ไขปัญหำยำเสพติดและผู้ติด

เชื้อเอดส์ 

65,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน

กำรศึกษำ 

            

 

 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2.5 ส่งเสริมดำ้นกำรออกก ำลังกำย  กำรกีฬำและนนัทนำกำร 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34. โครงกำรแข่ ง ขั นภำยใน

ต ำบล  ลำโละ 

ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและ

เยำวชน 

300,000 สนำมกีฬำ       

ฯ 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 

 

            

35. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำ

ร่วมแข่งขันระดับอ ำเภอหรือ

หนว่ยงำนอื่น 

สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

หนว่ยรำชกำรด้วยกัน 

   50,000 อ ำเภอ 

หรือหน่วยงำน

อื่น 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 
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แนวทำงกำรพฒันำที่ 2.6 ส่งเสริมกำรปอ้งกนั  รกัษำ ควบคุมโรค  ตลอดจนพฒันำด้ำนกำรสำธำรณสุข 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36. อุดหนุนส ำหรับกำรพัฒนำ 

สำธำรณสุขมูลฐำน 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับ

กำรพัฒนำสำรธำรณสุขมูลฐำน 

จ ำนวน 8 หมูบ้่ำน 

 

220,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด             

37. โครงกำรป้องกันและระงับ

โรคติดตอ่ 

เพื่อ เ ป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัด

โครงกำร ป้องกันและระงั บ

โรคติดต่อ เช่น กำรป้องกันโรค

ไข้เลอืดออก,กำรก ำจัดยุงลำย 

200,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด             

38. โครงกำรในกำรส่งเสริม

สุขภำพแมแ่ละเด็ก 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งเสริม

สุขภำพแมแ่ละเด็ก 

50,000 อบต. 

ลำโละ 

 

ส ำนักปลัด             
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

3.ยทุธศำสตรด์้ำนกำรจัดระเบยีบชมุชน/สงัคมและกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3.๒ เสรมิสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชนให้มสีว่นรว่มในกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยในทอ้งถิน่ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39. โครงกำรป้องกันสถำบัน

ส ำคัญของชำติ 

เพื่ อ เ ป็นค่ำ ใช้จ่ ำยโครงกำร

ป้องกันสถำบันส ำคัญของชำติ 

20,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  

 

            

40. โครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำอุ บัติ เหตุทำงถนน

ในช่วงเทศกำลส ำคัญ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำง

ถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ 

80,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  

 

            

41. ค่ำใช้จ่ ำยในจัดโครงกำร

ฝึกอบรม ทบทวนอปพร. 

เพื่อ เ ป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัด

โครงกำรฝึกอบรม ทบทวนอป

พร.เพื่อ ป้องกันและบรรเทำ

ควำมเดือดร้อนของประชำชนท่ี

เกิดจำกสำธำรณภัยตำ่ง ๆ 

200,000 ตำ่งจังหวัด ส ำนักปลัด  
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

4. ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นกำรวำงแผนกำรสง่เสรมิกำรลงทนุพำณิชยกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4.2 ส่งเสริมใหป้ระชำชนยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42. ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดโครงกำร

อ บ ร ม ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ ห ลั ก

เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อ เ ป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัด

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหำ

ควำมยำกจนตำมนโยบำย

รัฐบำล 

70,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

5. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและอนรุกัษท์รพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

แนวทำงกำรพฒันำที ่5.2 สง่เสรมิและสนับสนนุใหป้ระชำชนในชมุชนมจีติส ำนกึในกำรอนุรกัษท์รพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43. โครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำรใิน

พระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

และโครงกำรตำมพระรำช 

เสำวนยีใ์นสมเด็จพระนำง

เจ้ำพระบรมรำชนินีำถ เชน่ 

ปลูกต้นไม,้ปลูกหญ้ำแฝก 

ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยโครงกำรอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริใน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว

ภูมิพลอดุลยเดชและโครงกำร

ตำมพระรำชเสำวนยีใ์นสมเด็จ

พระนำงเจำ้พระบรมรำชนินีำถ 

เชน่ ปลูกต้นไม,้ปลูกหญ้ำแฝก 

ฯลฯ 

200,000 พื้นท่ีต ำบล

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  

 

            

 

 แนวทำงกำรพัฒนำที ่5.3 จัดระบบจ ำกดัขยะและสิ่งปฏกิูลตลอดจนระบบบ ำบดัน ำเสยี 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่

ประชำชนในกำรจัดกำรขยะ 

มูลฝอย 

เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยโครงกำร

อบรมให้ควำมรู้แกป่ระชำชนใน

กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

50,000 พื้นท่ีต ำบล

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

6.ยทุธศำสตรด์ำ้นศลิปะ วฒันธรรม จำรตีประเพณแีละภมูปิญัญำทอ้งถิน่ 

แนวทำงพฒันำที ่6.2 สง่เสรมิสนบัสนนุและท ำนบุ ำรงุ ศำสนำ จำรตีประเพณ ีศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอียดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45. อุดหนุนโครงกำรจัดท ำขบวน

แห่และริ้วขบวนของดีเมืองนรำ 

ประจ ำปี 2563 

ส่งเสริมศิลปพื้นบ้ำน และสร้ำงควำม

รักสำมัคคีระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร

ด้วยกัน 

20,000 ที่ว่ำกำร

อ ำเภอ 

รือเสำะ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 

 

            

46. อุดหนุนโครงกำรสืบสำน

วัฒนธรรมประเพณีของดี

เมืองรือเสำะ ประจ ำปี 2563 

เพื่อสรำ้งควำมรักควำมสำมัคคีใน

หน่วยงำนรำชกำร 

20,000 ที่ว่ำกำร

อ ำเภอ 

รือเสำะ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 

 

            

47. อุดหนุนโครงกำรเพื่อตกแต่ง

เรือบุพชำติเป็นเรือขบวนแห่

ทำงน้ ำในกำรแข่งขันเรือพระที่

นั่ง ประจ ำปี 2563 

เพื่อสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีใน

หน่วยงำนรำชกำร 

2,500 จังหวัด

นรำธิวำส 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 

 

            

48. โครงกำรเรียนรู้ศิลปะและกำร

แสดงศิลปะพื้นบ้ำน 

ร่วมกันอนุ รักษ์ศิลปะพื้นบ้ำนของ

พืน้ที่ต ำบลลำโละ 

50,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน

กำรศึกษำฯ 

      

 

      

49. โครงกำรเมำลิดสัมพันธ์ เพื่อส ร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีงำม

ระหว่ำงประชำชนต ำบลลำโละและ

หน่วยงำนรำชกำร 

200,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ   

 

            

50. โ ค ร ง ก ำ ร ฟื้ น ฟู ศิ ล ป แ ล ะ

วัฒนธรรมต ำบลลำโละ 

 -ร่วมอนุรักษ์ประเพณีของต ำบลลำ

โละ 

- สรำ้งควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

250,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 
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แนวทำงพฒันำที ่6.2 สง่เสรมิกำรอนุรกัษ ์ ฟืน้ฟสูบืทอดจำรตีประเพณ ีศลิปวฒันธรรม 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอียดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

51. โครงกำรอำซูรอสัมพันธ์ 

 

เพื่อตำมบทบัญญัติของศำสนำ 80,000 มัสยดิทุก

หมู่บ้ำน 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 

 

            

52. โครงกำรรอมฏอนสัมพันธ์ เพื่อ เป็นค่ำ ใช้จ่ ำยในกำรจัดงำน

รอมฎอนสัมพันธ์ 

200,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 

 

            

53. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและ

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของ

เด็กและเยำวชน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร

ส่งเสรมิกิจกรรมและอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมฯ 

80,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 

 

            

54. โครงกำรฝึกอบรมกำรอำ่นอัล- 

กุรอำนระบบ (กีรออำตี) 

- ส่งเสรมิกำรอำ่นคัมภีร์อัลกรุอำ่นให้

ถูกหลักไวยกร 

-ส่งเสริมกำรเรียนของประชำชนใน

พืน้ที ่

200,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 

 

          

 

  

55. โครงกำรประกวดโรงเรียนตำดี

กำในฝัน 

เพื่อส่งเสริมและให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

กำรเรียนกำรสอนทำงศำสนำ 

80,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 
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แนวทำงกำรพฒันำที่ 6.2 ส่งเสริมสนบัสนนุกำรพฒันำคณุธรรมจรยิธรรมของเดก็ เยำวชนและประชำชน 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมและ

ศลิปวัฒนธรรมให้กับ

เยำวชนและประชำชน  

 

- ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม

ให้กับเด็กเยำวชนและประชำชน

ต ำบลลำโละ 

- ส่งเสริมให้ประชำชนมคีวำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักศำสนำ 

50,000 อบต. 

ลำโละ 

ส่วน 

กำรศึกษำฯ 
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บญัชโีครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

๗.ยทุธศำสตรด์ำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

แนวทำงกำรพฒันำที ่๗.๑ พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถและคณุธรรมจรยิธรรมแกบ่คุลำกรในองคก์ร 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอียดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

57. โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำและ

ทัศนศึกษำดูงำน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

สัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนเพื่อ

พัฒนำศักยภำพ นำยก อบต.,รอง

นำยก สมำชิก อบต. ,พนง.ส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำง พนง.จ้ำงและผูน้ ำชุมชน ฯลฯ 

200,000 ในประเทศ ส ำนักปลัด  

 

            

58. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร

อบรม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 

2541 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร

อบรม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 

2541 

70,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  

 

            

59. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร

ปรองดองสมำนฉันท์เพื่อกำร

ปฏิรูปท้องถิ่น  

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร

ปรองดองสมำนฉันท์เพื่อกำรปฏิรูป

ท้องถิ่น 

50,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  

 

            

60. โ ค ร ง ก ำ ร ก ำ ร พั ฒ น ำ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำร

คลัง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในจัดโครงกำรกำร

พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

กำรคลัง 

 

20,000 อบต. 

ลำโละ 

กองคลัง             

61. โครงกำรกำรสนั บสนุ นกำร

ด ำ เ นิ น ก ำ รจั ดท ำ ร ะ บบัญ ชี

คอมพิวเตอร์ E-Laas 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร

กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรรจัดท ำ

ระบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas 

250,000 อบต. 

ลำโละ 

กองคลัง             
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แนวทำงกำรพฒันำที ่๗.๒ พฒันำปรบัปรงุจดัหำเครือ่งมือ  เครือ่งใชต้ลอดถงึสถำนทีใ่นกำรปฏบิตังิำน 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอียดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

62. ค่ำจัดซือ้เก้ำอี้ส ำหรับประชุม เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ประชุม 

จ ำนวน 38 ตัวๆ  ละ 5,500 

บำท 

209,000 ส ำ นั ก ง ำ น 

อบต. 

 

-ส ำนักปลัด อบต. 

-ส่วนศึกษำฯ 

-กองช่ำง 

            

63. ค่ ำ จั ด ซื้ อ เ ก้ ำ อี้ ส ำ ห รั บ

ประธำนสภำฯ 

เ พื่ อ เ ป็ น ค่ ำ จั ด ซื้ อ เ ก้ ำ อี้

ประธำนสภำฯ จ ำนวน 1 ตัว 

รำคำตัวละ 6,000 บำท  

6,000 ส ำ นั ก ง ำ น 

อบต. 

 

ส ำนักปลัด 

 

            

64. จัดซื้อเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบ

ดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล 

100,000 ส ำนักงำน

อบต. 

 

ส ำนักปลัด             

65. จัดซือ้โตะ๊ประชุมตรง เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะประชุมตรง  

จ ำนวน 12 ตัว ๆ ละ 6,500 

บำท 

78,000 อบต. 

ลำโละ 

 

กองช่ำง             

66. จัดซือ้โตะ๊ประชุมตรง เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะประชุมตรง  

จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000 บำท 

4,000 อบต. 

ลำโละ 

กองช่ำง             

67. จัดซือ้โตะ๊ประชุมแบบมุม เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะประชุมตรง 

จ ำนวน 2 ตัว ๆ 3,500 บำท 

7,000 อบต. 

ลำโละ 

กองช่ำง             

68. จัดซือ้รถพยำบำล (รถตู้)  

 

เพื่อเป็นค่ำจัดซือ้รถพยำบำล (รถ

ตู้) ชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 

พร้อมอุปกรณ์ 

1,300,000 อบต. 

ลำโละ 

กองช่ำง             

69. จั ด ซื้ อ เ ค ร่ื อ ง ค อมพิ ว เ ต อ ร์ 

ส ำหรับส ำนักงำน 

 

เ พื่ อ เ ป็ น ค่ ำ จั ด ซื้ อ เ ค ร่ื อ ง

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ืองๆ  

16,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด             
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แนวทำงกำรพฒันำที่ ๗.๓ ส่งเสริมกำรมสีว่นรว่มในกำรพัฒนำทอ้งถิ่นของประชำชน 

 

ที ่

 

โครงกำร/กจิกรรม 

 

รำยละเอยีดของโครงกำร 

/กจิกรรม 

 

งบประมำณ 

 

 

สถำนที ่

ด ำเนนิกำร 

 

หนว่ย 

ด ำเนนิกำร 

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

70. โครงกำรจัดท ำเวที

ประชำคมหมูบ้่ำน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร

จัดท ำประชำคมหมูบ้่ำน/

ต ำบลเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ

อบต.หรือจัดท ำแผนชุมชน

หรือจัดประชุมเพือ่รับฟัง

ควำมเห็นจำกประชำชนใน

กำรปฏบัิตงิำนในด้ำนต่ำง ๆ 

20,000 ท้ังต ำบล ส ำนักปลัด  

 

            

71. โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ

และทัศนศกึษำ 

เพื่อเ ป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำร

ฝึกอบรมสัมมนำและทัศน

ศกึษำ 

200,000 อบต. 

ลำโละ 

ส ำนักปลัด  

 

            

72. อุดหนุนโครงกำรพัฒนำ

และเสริมประสิทธิภำพ

ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำร

กำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงของ 

อบต.ในเขตอ ำเภอรือเสำะ 

อุดหนุน อบต.สำวอ เพื่อจัด

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

และกำรบริกำรจัดกำรศูนย์

รวมขอ้มูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อ

หรือจัดจ้ำงของ อบต.ในเขต

อ ำเภอรือเสำะ 

29,000 อบต.สำวอ 

 

ส ำนักปลัด  

 

            



                                             แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2565 

      องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลลำโละ อ ำเภอรอืเสำะ จงัหวดันรำธวิำส 

 

 


