
 
 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 1  เสรมิสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.  ในเขตจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

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

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายขา้งบาลาเซาะหบ์าโงมาเนาะ  

หมู่ที่  5

ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 

115.00  เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 460 ตาราง

เมตร

๓๓๘,๔๐๐ บา้นบูเกะ๊ 

หมูท่ี่ 5

กองชา่ง

๒ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายทา่เรือ -ปรือเดาะ  หมู่ที่ 3

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 ม. ยาว

29.00  เมตร หนา  0.15  เมตร 

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 116 ตาราง

เมตร

๗๗,๐๐๐ บา้นปาดังยอ

 หมูท่ี่ 5

กองชา่ง

๓ กอ่สร้างทอ่เหลี่ยม คสล.สายกแูบ

ตแูม-โคกกลาง หมู่ที่ 2

ขนาด 1.80X1.80 เมตร  ความยาว

 8.00  เมตร

๔๘๕,๘๐๐ บา้นลูโบะ๊ลอื

ซง หมูท่ี่ 2

กองชา่ง

๔ กอ่สร้างทอ่เหลี่ยม คสล.สายปโูปะ๊-

บาโงปโูปะ๊  หมู่ที่ 3

ขนาด 1.80X1.80 เมตร  ความยาว

 8.00  เมตร

๔๘๕,๘๐๐ บา้นปาดังยอ

 หมูท่ี่ 3

กองชา่ง
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องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

แบบ ผด.02

งบประมาณ 

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานท่ี

ด าเนนิการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
ล าดบั

ท่ี



 

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

๕ วางทอ่ คสล. พร้อมบอ่พัก  สาย

ทางเขา้ตลาดมโูนะ หมู่ที่ 1

ขนาด  Ø - 0.60  เมตร  ยาว 

90.00 ม.

๔๑๒,๗๐๐ บา้นมูโนะ 

หมูท่ี่ 1

กองชา่ง

๑,๗๙๙,๗๐๐

1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน

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

๑ ตดิตั้งหมอ้แปลงไฟฟา้ ณ ศนูย์กฬีา

ต าบลมโูนะ หมู่ที่ 5

ตดิตั้งหมอ้แปลงไฟฟา้ จ านวน  1  ลกู 167,587 บา้นบเูกะ๊ 

หมู่ที่  5

กองชา่ง

๒ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ าเภอ

สไุหงโก-ลก เพือ่ขยายเขตไฟฟา้สาย

โคง้ปอเนาะดารุลอาบดีนี  หมู่ที่  4

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง  200  เมตร ๑๓๒,๙๐๐ บา้นปโูปะ๊ 

หมู่ที่ 4

กองชา่ง

๓ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ าเภอ

สไุหงโก-ลก เพือ่ขยายเขตไฟฟา้สาย

ปอโฮงกรียะ หมู่ที่  5

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง  200  เมตร ๒๐๐,๐๐๐ บา้นบเูกะ๊ 

หมู่ที่  5

กองชา่ง

๔ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ าเภอ

สไุหงโก-ลก เพือ่ขยายเขตไฟฟา้สาย

ชลประทานตาเซะ๊  หมู่ที่  1

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง  500  เมตร ๔๑๕,๔๐๐ บา้นมูโนะ 

หมูท่ี่ 1

กองชา่ง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ



 

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

๕ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ าเภอ

สไุหงโก-ลก เพือ่ตดิตั้งสายดบัพร้อม

โคมไฟบริเวณหนา้ศนูย์กฬีาต าบลมู

โนะ หมู่ที่  5

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง  500  เมตร ๑๕๐,๐๐๐ บา้นบเูกะ๊ 

หมู่ที่  5

กองชา่ง

๖ กอ่สร้างร้ัว อบต.มโูนะ หมู่ที่ 1 ขนาดสงู 1.20  ม. ยาว 115   ม. ๖๑๘,๙๐๐ บา้นมโูนะ 

หมู่ที่ 1

กองชา่ง

๗ กอ่สร้างร้ัว ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้น

ปาดงัยอ หมู่ที่  3

ขนาดสงู 1.00  ม. ยาว 100   ม. 591,000 บา้นปาดังยอ

 หมูท่ี่ 3

กองชา่ง

๘ ปรับปรุงอาคารที่ท าการ อบต.มโูนะ 

 หมู่ที่ 1

ทาสอีาคารที่ท าการ อบต.มโูนะ 

ขนาด  397.00  ตารางเมตร

๔๔,๒๐๐ บา้นมโูนะ 

หมู่ที่ 1

กองชา่ง

๙ ปรับปรุงอาคารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

บา้นบเูกะ๊  หมู่ที่  5

ประกอบพร้อมตดิตั้งมุ้งลวดประต ู

หนา้ตา่ง และชอ่งลม  ขนาด 26.36 

 ตารางเมตร

๘,๗๐๐ บา้นบเูกะ๊ 

หมู่ที่  5

กองชา่ง

๒,๓๒๘,๖๘๗
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ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวม

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก


