
 
 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  2   พฒันาและเสรมิสร้างคุณภาพชวิีตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  2  ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวิีต  

2 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

2.1 แผนงาน การศึกษา

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 โครงการแขง่ขันทกัษะทางวชิาการ

ระดบัปฐมวัย

จัดการแขง่ขันทกัษะวชิาการส าหรับ

เดก็ปฐมวัย ระหวา่ง ศพด.และ ศดม.

20,000 อาคาร

อเนกประสง

ค ์สนาม

กฬีา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

๒ โครงการพัฒนาเดก็ปฐมวัย จัดกจิกรรมทศันศกึษาใหก้บัเดก็

ปฐมวัย

100,000 อบต.มูโนะ

 และ

จังหวัด

สงขลา

กอง

การศกึษาฯ

๓ โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชน จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรู้ใหก้บัเดก็

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

35,000 โรงเรียน

นะหฎ์อฏุล

อสิลาฮียะห์

กอง

การศกึษาฯ

17
แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 

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

๔ โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ จัดกจิกรรมน าเสนอผลงานครู ผลงาน

เดก็ปฐมวัย และการแสดงของเดก็

ปฐมวัย ตลอดปกีารศกึษา

30,000 อาคาร

อเนกประสง

ค ์สนาม

กฬีา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

๕ โครงการวันเดก็แหง่ชาติ จัดกจิกรรมใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนใน

พื้นที่ ไดร่้วมกจิกรรมการแสดงบนเวที

 และไดร่้วมสนกุตามบธูกจิกรรมตา่ง ๆ

100,000 อาคาร

อเนกประสง

ค ์สนาม

กฬีา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

๖ โครงการสง่เสริมภาษาอังกฤษ จัดกจิกรรมสง่เสริมทกัษะการสนทนา

ภาษาอังกฤษใหก้บัเยาวชนในพื้นที่

50,000 อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก

กอง

การศกึษาฯ

๗ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็

คา่อาหารกลางวันใหก้บั ศพด.บา้นบู

เกะ๊

สนบัสนนุคา่อาหารกลางวันเดก็

ปฐมวัยใหก้บัศพด.บา้นบเูกะ๊ คนละ 

20 บาท จ านวน 245 วัน

220,500 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

๘ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็

คา่อาหารกลางวันใหก้บั ศดม.อสิ

ลามยีะห์

สนบัสนนุคา่อาหารกลางวันเดก็

ปฐมวัยใหก้บัศดม.อสิลามยีะห ์คนละ

 20 บาท จ านวน 245 วัน

294,000 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

18

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 

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

๙ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็

คา่อาหารกลางวันใหก้บั ศดม.นรุูล

ยาบาล

สนบัสนนุคา่อาหารกลางวันเดก็

ปฐมวัยใหก้บัศดม.นรุูลยาบาล คนละ

 20 บาท จ านวน 245 วัน

392,000 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๑๐ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็

คา่อาหารกลางวันใหก้บั ศพด.บา้น

ปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่อาหารกลางวันเดก็

ปฐมวัยใหก้บัศพด.บา้นปาดงัยอ คนละ

 20 บาท จ านวน 245 วัน

367,500 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

11 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชงิ

สญัลกัษณ์ของความเปน็ชาต ิใหก้บั

 ศพด.บา้นปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่สื่อการเรียนการสอนเชงิ

สญัลกัษณ์ของความเปน็ชาตสิ าหรับ

เดก็ปฐมวัยใหก้บั ศพด.บา้นปาดงัยอ

10,000 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

12 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชงิ

สญัลกัษณ์ของความเปน็ชาต ิใหก้บั

 ศดม.อสิลามยีะห์

สนบัสนนุคา่สื่อการเรียนการสอนเชงิ

สญัลกัษณ์ของความเปน็ชาตสิ าหรับ

เดก็ปฐมวัยใหก้บั ศดม.อสิลามยีะห์

10,000 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

19

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 

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

13 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชงิ

สญัลกัษณ์ของความเปน็ชาต ิใหก้บั

 ศพด.บา้นบเูกะ๊

สนบัสนนุคา่สื่อการเรียนการสอนเชงิ

สญัลกัษณ์ของความเปน็ชาตสิ าหรับ

เดก็ปฐมวัยใหก้บั ศพด.บา้นบเูกะ๊

10,000 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

14 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชงิ

สญัลกัษณ์ของความเปน็ชาต ิใหก้บั

 ศดม.นรุูลยาบาล

สนบัสนนุคา่สื่อการเรียนการสอนเชงิ

สญัลกัษณ์ของความเปน็ชาตสิ าหรับ

เดก็ปฐมวัยใหก้บั ศดม.นรุูลยาบาล

10,000 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

15 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดการเรียนการสอนใหก้บั ศพด.

บา้นบเูกะ๊

สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดการ

เรียนการสอนให ้คนละ 1,700 บาท 

ใหก้บั ศพด.บา้นบเูกะ๊

76,500 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

16 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดการเรียนการสอนใหก้บั ศพด.

บา้นปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดการ

เรียนการสอนให ้คนละ 1,700 บาท 

ใหก้บั ศพด.บา้นปาดงัยอ

127,500 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

2
0

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 

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

17 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดการเรียนการสอนใหก้บั ศดม.

อสิลามยีะห์

สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดการ

เรียนการสอนให ้คนละ 1,700 บาท 

ใหก้บั ศดม.อสิลามยีะห์

102,000 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

18 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดการเรียนการสอนใหก้บั ศดม.นู

รุลยาบาล

สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดการ

เรียนการสอนให ้คนละ 1,700 บาท 

ใหก้บั ศดม.นรุูลยาบาล

136,000 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๑๙ โครงการพัฒนาศกัยภาพครู ผู้ดแูล

เดก็ และบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งกบั

การศกึษา

จัดกจิกรรมศกึษาดงูานใหก้บัคณะครู

 ผู้ดแูลเดก็ คกก.บริหารสถานศกึษา 

และบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา

100,000 อบต.มูโนะ

 และ 

จังหวัด

นครศรี

ธรรม ราช

กอง

การศกึษาฯ

๒๐ คา่อาหารเสริม (นม) ใหก้บั ศพด.

และ ศดม.

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเ้ดก็

ปฐมวัยที่ศกึษาใน ศพด.และ ศดม.คน

ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน

498,876 ศพด.และ 

ศดม.ใน

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

๒๑ คา่อาหารเสริม (นม) ใหก้บั โรงเรียน

 (สพฐ.)

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหน้กัเรียนที่

ศกึษาในโรงเรียน (สพฐ.) คนละ 

7.37 บาท จ านวน 260 วัน

2,079,077 โรงเรียน 

(สพฐ.) ใน

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

2
1

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 

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

๒๒ อุดหนนุคา่อาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นมโูนะ

อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียนใหก้บั

โรงเรียนบา้นมโูนะ คนละ 20 บาท 

จ านวน 200 วัน

1,900,000 โรงเรียน

บา้นมโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๒๓ อุดหนนุคา่อาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นลโูบะ๊ลอืซง

อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียนใหก้บั

โรงเรียนบา้นลโูบะ๊ลอืซง คนละ 20 

บาท จ านวน 200 วัน

640,000 โรงเรียน

บา้นลู

โบะ๊ลอืซง

กอง

การศกึษาฯ

๒๔ อุดหนนุคา่อาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นปาดงัยอ

อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียนใหก้บั

โรงเรียนบา้นปาดงัยอ คนละ 20 บาท

 จ านวน 200 วัน

560,000 โรงเรียน

บา้นปาดัง

ยอ

กอง

การศกึษาฯ

๒๕ อุดหนนุคา่อาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นปโูปะ๊

อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียนใหก้บั

โรงเรียนบา้นปโูปะ๊ คนละ 20 บาท 

จ านวน 200 วัน

1,260,000 โรงเรียน

บา้นปูโปะ๊

กอง

การศกึษาฯ

๒๖ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศพด.บา้นบเูกะ๊

สนบัสนนุคา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคน

ละ 430 บาท ใหก้บั ศพด.บา้นบเูกะ๊

10,750 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

2
2

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 

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

๒๗ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศพด.บา้นปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคน

ละ 430 บาท ใหก้บั ศพด.บา้นปาดงั

ยอ

15,050 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

๒๘ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศดม.อสิลามยีะห์

สนบัสนนุคา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคน

ละ 430 บาท ใหก้บั ศดม.อสิลามยีะห์

12,900 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

๒๙ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศดม.นรุูลยาบาล

สนบัสนนุคา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคน

ละ 430 บาท ใหก้บั ศดม.นรุูลยาบาล

17,200 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๓๐ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศพด.บา้นบเูกะ๊

สนบัสนนุคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคน

ละ 300 บาท ใหก้บั ศพด.บา้นบเูกะ๊

7,500 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

2
3

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563



 

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

๓๑ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศพด.บา้นปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคน

ละ 300 บาท ใหก้บั ศพด.บา้นปาดงั

ยอ

10,500 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

๓๒ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศดม.อสิลามยีะห์

สนบัสนนุคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคน

ละ 300 บาท ใหก้บั ศดม.อสิลามยีะห์

9,000 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

๓๓ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศดม.นรุูลยาบาล

สนบัสนนุคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคน

ละ 300 บาท ใหก้บั ศดม.นรุูลยาบาล

12,000 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๓๔ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย 

(อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั ศพด.บา้น

ปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคนละ 200 

บาท  ใหก้บั ศพด.บา้นปาดงัยอ

7,000 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

2
4

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 

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

๓๕ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย 

(อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั ศพด.บา้นบู

เกะ๊

สนบัสนนุคา่หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคนละ 200 

บาท  ใหก้บั ศพด.บา้นบเูกะ๊

5,000 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

๓๖ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย 

(อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั ศดม.อสิลา

มยีะห์

สนบัสนนุคา่หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคนละ 200 

บาท  ใหก้บั ศดม.          อสิลามยีะห์

6,000 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

๓๗ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย 

(อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั ศดม.นรุูลยา

บาล

สนบัสนนุคา่หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ีคนละ 200 

บาท  ใหก้บั ศดม.           นรุูลยาบาล

8,000 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๓๘ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

อุปกรณ์การเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย

 (อายุ 3 - 5 ป)ี  ใหก้บั ศพด.บา้นบู

เกะ๊

สนบัสนนุคา่อุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เดก็ปฐมวัย  อายุ 3 - 5 ป ีคนละ 

200 บาท ใหก้บั ศพด.บา้นบเูกะ๊

5,000 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

2
5

พ.ศ.2563

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

ล าดบั

ท่ี

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562



 

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

๓๙ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

อุปกรณ์การเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย

 (อายุ 3 - 5 ป)ี  ใหก้บั ศพด.บา้น

ปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่อุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เดก็ปฐมวัย  อายุ 3 - 5 ป ีคนละ 

200 บาท ใหก้บั ศพด.บา้นปาดงัยอ

7,000 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

๔๐ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

อุปกรณ์การเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย

 (อายุ 3 - 5 ป)ี  ใหก้บั ศดม.อสิ

ลามยีะห์

สนบัสนนุคา่อุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เดก็ปฐมวัย  อายุ 3 - 5 ป ีคนละ 

200 บาท ใหก้บั ศดม.    อสิลามยีะห์

6,000 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

๔๑ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

อุปกรณ์การเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย

 (อายุ 3 - 5 ป)ี  ใหก้บั ศดม.   นู

รุลยาบาล

สนบัสนนุคา่อุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เดก็ปฐมวัย  อายุ 3 - 5 ป ีคนละ 

200 บาท ใหก้บั ศดม.     นรุูลยาบาล

8,000 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๙,๒๗๕,๘๕๓

2
6

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



 

2.2 แผนงาน สาธารณสุข

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 โครงการจัดซื้อยา สารเคมรัีกษา

โรคและปอ้งกนัโรคตา่งๆ

จัดซื้อยา สารเคมรัีกษาโรคและ

ปอ้งกนัโรคตา่งๆ

๓๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๒ โครงการสตัวป์ลอดโรค               

 คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ ฯลฯ

การจัดซื้อและฉดีวัคซนีสตัวเ์ลี้ยงฯ ๑๐,๐๐๐ ต าบลมู

โนะ

กอง

สาธารณสขุ

๓ โครงการคบคมุปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

รณรงคป์อ้งกนั ๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๔ โครงการจัดซื้อยาและเวชภณัฑ์

ประจ ารถกู้ชพี

จัดซื้อยาและเวชภณัฑป์ระจ ารถกู้ชพี ๕,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๖๕,๐๐๐

2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

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 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาคณุภาพ

ชวีติผู้สงูอายุ

จัดอบรมเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ

ผู้สงูอายุ

๑๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๒
๗

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานท่ี

ด าเนนิการ

รวม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ.2563

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563
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.

๒ โครงการอบรมสง่เสริมอาชพีตดัเย็บ

เสื้อผ้า

สง่เสริมความรู้และทกัษะดา้นอาชพี

ใหก้ลุ่มแมบ่า้น กลุ่มสตรีและ

ประชาชนในต าบล

๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๓ โครงการอบรมสง่เสริมอาชพีการ

ท าขนม

สง่เสริมความรู้และทกัษะดา้นอาชพี

ใหแ้ก ่กลุ่มสตรี  และประชาชนใน

ต าบล

๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๔ อบรมสง่เสริมอาชพีการสกรีนเสื้อ สง่เสริมความรู้และทกัษะดา้นอาชพี

ใหแ้ก ่กลุ่มสตรี เยาวชน และ

ประชาชนในต าบล

๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๕ โครงการอบรมสง่เสริมอาชพี

ผู้สงูอายุและผู้พกิาร
สง่เสริมความรู้และทกัษะดา้นอาชพี

ใหแ้ก ่ผู้สงูอายุและผู้พกิาร และ

ประชาชนในต าบล

๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๖ โครงการซอ่มแซมบา้นผู้สงูอายุ 

จ านวน 2 หลงั (งบประมาณจาก 

พมจ.)

เพือ่ใชจ้่ายคา่วัสดอุุปกรณ์ในการ

ซอ่มแซมบา้น

๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๗ โครงการฝึกอบรมและสมัมนาศกึษาดู

งานของกลุม่สตรี กลุม่ผู้น าสตรี กลุม่ 

อสม. และประชาชนในพื้นที่

จัดฝึกอบรมและสมัมนาศกึษาดงูาน ๒๕๐,๐๐๐     อบต.  มู

โนะ/นอก

สถานที่

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๕๗๐,๐๐๐

2
8

รวม

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 

2.4 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 โครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ

จัดอบรมใหค้วามรู้กบัเดก็นกัเรียน ๕๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๒ โครงการสง่เสริมการมสีว่นร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่น

จัดประชาคมในการจัดท าแผน ๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๓ โครงการครูแดร์ การเสริมสร้างครุธรรม จริยธรรม 

ใหแ้กน่กัเรียนและเยาวชน ใหห้า่งไกล

จากยาเสพตดิ และเคารพกฎจรารจร

๓๐,๔๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สภ.มโูนะ

๔ โครงการครู 5 นาที การเสริมสร้างครุธรรม จริยธรรม 

ใหแ้กน่กัเรียนและเยาวชน ใหห้า่งไกล

จากยาเสพตดิ และเคารพกฎจรารจร

๑๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สภ.มโูนะ

๑๑๐,๔๐๐

๒
๙

รวม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2563



 

2.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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 จัดซื้ออุปกรณ์กฬีา จัดซื้ออุปกรณ์กฬีา ๑๐๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๒ โครงการแขง่ขันกฬีาประเพณีเยาวชน ประชาชน และขา้ราชการฯจัดการแขง่ขันกฬีาใหก้บัประชาชนใน

พื้นที่

๓๐๐,๐๐๐ ศนูย์กฬีา

ต าบลมโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๓ คา่ใชจ้่ายในการสง่นกักฬีาเขา้ร่วม

แขง่ขันกฬีา

สง่นกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขันกฬีา ๒๐,๐๐๐    อบต.  

 มโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๔ โครงการสง่เสริมกฬีาใหก้บัเดก็ใน

พื้นที่ต าบลมโูนะ

สง่เสริมกฬีาใหก้บัเดก็ในพื้นที่ต าบล  

มโูนะ

๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๕ โครงการกฬีาสายสมัพันธ ์ศพด./

ศดม.

จัดการแขง่ขันกฬีาสายสมัพันธ ์ศพด./

ศดม.

๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๔๘๐,๐๐๐

3
0

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2562
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ
พ.ศ.2563

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563



 

2.6 แผนงาน การเกษตร

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 โครงการอบรมสง่เสริมอาชพีการ

แปรรูปวัตถดุบิในพื้นที่

จัดฝึกอบรมอาชพีในการแปรรูป

วัตถดุบิในพื้นที่

๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๒ โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้น

การเกษตรตามหลกัเศรษฐกจิ

พอเพยีง

สง่เสริมและสนบัสนนุใหค้วามรู้หลกั

เศรษฐกจิพอเพยีง

๓๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๓ โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

สง่เสริมการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชื ๓๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๔ โครงการต าบลมั่นคง มั้งคั่ง ย่ังยืน 

(ศอ.บต.)

สง่เสริมการปลกูพชืสร้างรายได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.

เกษตร

อ าเภอฯ

๑,๐๘๐,๐๐๐

3
1

รวม

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ
พ.ศ.2562

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2563



 

2.7 แผนงาน งบกลาง

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 เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ จ่ายเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ ๖,๓๐๐,๐๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๒ เบี้ยยังชพีผู้พกิาร จ่ายเบี้ยยังชพีผู้พกิาร ๒,๔๐๐,๐๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๓ เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ ๖๐,๐๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๔ คา่ใชจ้่ายสมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ อบต.มโูนะ

สมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 

อบต.มโูนะ

๑๘๐,๐๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๘,๙๔๐,๐๐๐

3
2

รวม

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ.2562

ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2563



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


